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1 Úvod 

 

Veškeré ekonomické subjekty, působící v tržním systému, se pohybují ve velice 

dynamickém prostoru. Trh se vyvíjí velmi dynamicky, což vede managery k neustálé opatrnosti 

a kontrole dění na trhu, pomocí analýz, které dopomáhají k efektivní kontrole a zjišťování 

postavení a fungování podniku v tržním prostředí. Nástroj vhodný pro pozorování základních 

tržních atributů je finanční analýza, která je jakýmsi rozborem špatných a dobrých tahů 

v minulosti, na jejímž základě je společnost schopna přijmout opatření potlačující slabé stránky 

a navodit pozitivní výkon v budoucnosti. 

Finanční analýza je také vhodným prostředkem k plnění primární podstaty 

podnikatelského postupu, tj. dosažení finanční stability, výsledku hospodaření a zvýšení tržní 

hodnoty firmy. Finanční analýza by ovšem neměla žádný užitek, pokud by se data získaná pro 

tvorbu analýzy nedostala do pověřených rukou a subjekty provádějící úkon by nedosáhly 

vyhovujících výsledků pro svou neschopnost. Tudíž je velice důležité předat tuto práci na bedra 

dobrého managera seznámeného s tématikou finanční analýzy a schopného dosáhnout maxima 

prospěchu vyplývající z daného rozboru. Po výběru vhodného kandidáta přichází na řadu 

nejdůležitější činnost a to tvorba finanční analýzy. Prospěšné vytvoření závisí na vhodném 

výběru údajů ze snadno dostupných výkazů finančního a manažerského účetnictví, 

vnitropodnikové evidence a kalkulací. Informace získané pomocí finanční analýzy umožňují 

managementu podniku rozhodovat o budoucích plánech a řízení podniku. 

Cílem této práce je provést stručný teoretický náčrt finanční analýzy s následnou 

aplikací tématu na vybraný podnik.  

Vybraným podnikem pro účely této práce je malá společnost, která svou činnost 

zasvětila stavebnímu průmyslu, s názvem Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma. 

K dosažení výsledků je použita metoda poměrové analýzy, která využívá vybrané ukazatele ze 

základních ekonomických oblastí. Práce je zaměřena hlavně na ukazatele finanční stability a 

zadluženosti, které hodnotí finanční strukturu podniku a sledují vlastní a cizí zdroje 

financování.  

Tato práce obsahuje dvě části, a to metodologickou a praktickou část. Metodologická 

část, která tvoří podklad pro část praktickou, se zabývá úlohou finanční analýzy a podrobně se 

věnuje metodám a konkrétním ukazatelům finanční analýzy. Smyslem této části je vytvořit 

srozumitelný podklad a strukturu pro následnou praktickou aplikaci finanční analýzy. 
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Praktická část představuje uplatnění teorie v praxi. Tato část se zabývá popisem 

vybraného podniku pro vytvoření celistvého obrázku. K vytvoření konečného úsudku o firemní 

finanční analýze jsou použity metody vertikální analýza, horizontální analýza aktiv, pasiv a 

výsledku hospodaření a poměrová analýza zaměřená na ukazatele finanční stability a 

zadluženosti. Údaje jsou čerpány z výkazů společnosti. 
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2        Metodologie finanční analýzy 

 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností.  

Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno souhrnně posoudit úroveň současné 

finanční situace podniku nebo-li finančního zdraví. Finanční zdraví je syntézou hodnocení 

jednotlivých aspektů kvality financí podniku, k nimž patří: rentabilita vlastního kapitálu, 

krátkodobá likvidita, dlouhodobá solventnost a finanční stabilita. Úroveň finančního zdraví je 

dána mírou odolnosti financí podniku vůči provozním rizikům za dané finanční situace. 

Odolnost vůči provozním rizikům vyjadřuje, jaká provozní rizika lze podstoupit, aniž dojde 

k ohrožení platební schopnosti nebo k tržnímu odhodnocení firmy. Dalším úkolem je posoudit 

vyhlídky na finanční stav podniku v budoucnosti a připravit prostředky ke zlepšení ekonomické 

situace podniku, zajištění další prosperity, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů. 

Účelem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, 

diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, případně při 

podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek finančního hospodaření. Jedná se 

například o analýzu rentability, analýzu aktivity, analýzu zadluženosti a analýzu likvidity. 

 Informace, v této části, jsou čerpány z publikací Dluhošová (2006) a Grünwald a 

Holečková (2007). 

 

2.1      Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých informačních zdrojů a různé 

povahy. 

Data představují klíčovou součást postupných kroků finanční analýzy. Kroky finanční 

analýzy jsou sběr dat, výběr vhodné metody, provedení finanční analýzy, interpretace výsledků 

analýzy a nakonec formulace závěrů a úsudků. 

 

2.1.1 Výkazy finančního účetnictví 

Výkazy finančního účetnictví, které lze jinak označit jako výkazy externí, protože 

poskytují informace zejména externím uživatelům. Patří sem rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

výkaz Cash Flow. 
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Rozvaha uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, podává přehled o stavu a struktuře 

majetku a zdrojích jeho krytí ke zvolenému určitému časovému okamžiku, většinou 

k poslednímu dni účetního období, v peněžním vyjádření. 

Výkaz zisku a ztráty  vypovídá o tvorbě a užití výsledku hospodaření, čili konkretizuje, 

které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření 

běžného období. Slouží k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Výkaz 

zisku a ztrát je sestavován při uplatnění tzv. akruálního principu, který znamená, že transakce 

jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho 

zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo výdaji. Jinak řečeno, výnosy se uznávají 

v období, ve kterém byly realizovány, bez ohledu na to, zda v témže období došlo k jejich 

úhradě. Obdobně je pro uznání nákladů rozhodující období vzniku nákladů, tedy období, 

v němž se náklady podílely na tvorbě výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období 

zaplaceny. Z hlediska finanční analýzy mají největší význam tyto položky: výnosy, tržby, 

provozní výsledek hospodaření, nákladové úroky a výsledek hospodaření za běžnou činnost. 

 

Výkaz Cash Flow podává přehled o pohybu peněžních toků. Peněžní toky se uvádí 

v členění na CF z  provozní činnosti, z investiční činnosti a z finanční činnosti.  

CF z provozní činnosti zahrnuje základní výdělečnou činnost podniku, která slouží 

základnímu podnikatelskému účelu. Peněžní toky z provozní činnosti jsou rozdílem mezi 

příjmy a výdaji spojenými s běžnou činností podniku.  

CF z provozní činnosti se odvozuje transformací výsledku hospodaření z běžné činnosti 

před zdaněním úpravami o nepeněžní operace, změnu potřeby pracovního kapitálu z provozní 

činnosti, přijaté a zaplacené úroky, mínus zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost. 

CF z investiční činnost zahrnuje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu 

prodeje, eventuálně činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou 

považovány za provozní činnost. 

CF z finanční činnost vede ke změnám ve výši a struktuře vlastního kapitálu a 

dlouhodobých závazků. 

 

2.1.2 Výkazy vnitropodnikového účetnictví 

Patří sem zejména výkazy popisující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějších 

členění, například druhové a kalkulační. Dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé 

výkony nebo v jednotlivých střediscích. Tyto výkazy mají interní charakter, to znamená, že 

nejsou veřejně dostupnými informacemi. 
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2.1.3 Finanční informace 

Zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, prognózy 

finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o vývoji měnových relací a 

úrokových měr. 

 

2.1.4 Kvantifikovatelné nefinanční informace 

Obsahují firemní statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby 

a interní směrnice. 

 

2.1.5 Nekvantifikovatelné informace 

Nekvatifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých 

útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení a prognózy. 

 

2.2    Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Podle toho, kdo provádí a 

potřebuje finanční analýzu, ji můžeme rozdělit do dvou oblastí. Na externí a interní uživatele.  

Externími uživateli mohou být akcionáři, věřitelé a další externí uživatelé. Interní 

uživatelé jsou podnikoví manažeři. 

 

2.2.1 Manažeři 

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro 

dlouhodobé a operativní finanční řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné 

vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace 

podniku jim umožňuje rozhodovat  se správně při získání finančních zdrojů, při zajišťování 

optimální majetkové struktury včetně výběru vhodného způsobu jejího financování, při 

rozdělování disponibilního zisku. 

 

2.2.2 Investoři 

Akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál jsou primárními uživateli 

finančně-účetních informací obsažených ve finančních výkazech podniku. Investoři využívají 

finanční informace o podniku ze dvou hledisek. Těmito hledisky jsou investiční a kontrolní 

hledisko. 
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Investiční hledisko představuje využití informací pro rozhodování o budoucích 

investicích, tzn. pro výběr portfolia cenných papírů, které odpovídá požadavkům investora na 

riziko, dividendovou výnosnost a kapitálové zhodnocení. 

Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie vlastní. 

Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk a o to, zda podnikatelské záměry 

zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

 

2.2.3 Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dlužníka, aby se 

mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při 

poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými je 

vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Pro příklad: 

banka si může vymínit změnu uvěrových podmínek – zvýší úrokovou sazbu jestliže podnik 

překročí určitou hranici zadluženosti – ukazatel poměru dluhů k vlastnímu kapitálu.  

Banka taktéž posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dlužníka. Hodnocení bonity je 

prováděno analýzou jeho finančního hospodaření. Banka analyzuje strukturu majetku a 

finanční zdroje, kterými je majetek financován, a zejména stávající a budoucí výsledky 

hospodaření.  

U střednědobých a dlouhodobých úvěrů je hodnocen investiční projekt, na který je úvěr 

požadován. Analyzuje se vliv podnikatelského záměru na zvýšení zisku, zvýšení výroby a 

snížení nákladů atp., tzn. nadějnost a efektivnost investiční akce. U krátkodobých úvěrů je 

důležitá analýza likvidity. 

 

2.2.4 Obchodní partneři 

Dodavatelé se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen hradit splatné 

závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. U dlouhodobých dodavatelů se zájem 

soustřeďuje na dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u 

perspektivního zákazníka. 

Odběratelé mají zájem o jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostát svým 

závazkům to zejména při finančních potížích dodavatele, případě bankrotu dodavatele. 
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2.2.5 Konkurenti 

Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za účelem 

srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavní zájem je o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou 

politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob. 

 

2.2.6 Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají zájem o prosperitu, hospodářskou a finanční stabilitu 

podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. 

 

2.2.7 Stát a jeho orgány 

Stát se zajímá o finančně-účetní data z důvodů kontroly daňových povinností, kontroly 

podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí podnikům jako třeba 

přímé dotace, a také získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy lze členit na deterministické a matematicko-statistické metody. 

 

Mezi deterministické metody patří horizontální analýza (analýza trendů), vertikální 

analýza (analýza struktury), poměrová analýza, analýza soustav ukazatelů a analýza citlivosti. 

Mezi matematicko-statistické metody patří regresní analýza, diskriminační analýza, 

analýza rozptylu a testování statických hypotéz (t-test, F-test). 

 

Deterministické metody se převážně využívají pro analýzu vývoje a odchylek pro menší 

počet období a jsou standardními nástroji pro běžné finanční analýzy v podniku. 

Na rozdíl od deterministických metod matematicko-statistické metody vycházejí 

zpravidla z údajů delších časových řad. Tyto metody jsou založeny na exaktních metodách. 

 

2.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza slouží k odhadnutí časových změn ukazatelů. Interpretace těchto 

změn má být prováděna opatrně a komplexně, v neposlední řadě se musí brát v úvahu jak 

změny absolutní, tak relativní. 
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 Výpočty absolutní a relativní změny se provádějí takto: 

absolutní změna = Ut – Ut  – 1          (2.1) 

relativní změna  = 
1

1

−

−−

t

tt

U

UU
,          (2.2) 

 kde Ut  je hodnota ukazatele, t  je běžný rok, t – 1 je předchozí rok. 

 

2.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza poslouží k určení významu dílčích složek a jejich složení vybraného 

komplexního absolutního ukazatele. 

Obecný vzorec vypadá takto: 

podíl na celku = 
∑Ui

Ui
,          (2.3) 

kde Ui  je hodnota dílčího ukazatele, ∑ Ui  je velikost absolutního ukazatele. 

Využití vertikální metody je hlavně při analýze aktiv a pasiv podniku. 

 

2.3.3 Poměrová analýza 

U poměrové analýzy jsou systematicky rozebírány soustavy vybraných poměrových 

ukazatelů. Poměrové ukazatele, které slouží k finanční analýze firmy vytváří soustavu 

ukazatelů, velikost soustavy závisí na velikosti vybraného podniku. Pokud konstruujeme 

soustavu ukazatelů rozlišujeme způsob tvorby soustavy. Soustavu ukazatelů můžeme tvořit 

buď jako pyramidovou soustavu nebo jako paralelní soustavu ukazatelů. 

 

2.3.4 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti slouží k posouzení nejistoty při analýze finančních výsledků podniku. 

 

2.4 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finanční analýzy. Ukazatele, 

které můžeme členit do několika základních oblastí podle aspektu finančního stavu podniku, ke 

kterému jsou vázány, po výpočtu slouží finančním manažerům či jiným subjektům k získání 

informací o stavu podniku v různých oblastech finančního světa.  

Těmi oblastmi, které jsou sledovány jsou rentabilita, aktivita, zadluženost a finanční 

stabilita, likvidita a v neposlední řadě taktéž oblast vycházející z údajů z kapitálových trhů.  
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2.4.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Skupina sdružující ukazatele finanční stability a zadluženosti hodnotí finanční strukturu 

podniku, tato skupina tedy zahrnuje řadu ukazatelů hodnotící strukturu vloženého kapitálu 

z hlediska vlastnictví, porovnává vlastní a cizí zdroje financování. 

Z nepřeberného množství ukazatelů bude na ukázku vybráno několik hojně 

používaných ukazatelů, kdy některé z nich budou použity při hodnocení vybraného podniku.  

 

Ukazatel celkové zadluženosti, který se vypočítá jako podíl cizích zdrojů na celkových 

aktivech. Tento ukazatel měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován 

majetek firmy. 

 

Ukazatel celkové zadluženost = cizí zdroje/celková aktiva.                              (2.4)

  

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Tento ukazatel je 

významný hlavně pro dlouhodobé věřitele jako jsou komerční banky.  

Dalším významným ukazatelem této skupiny je podíl vlastního kapitálu na aktivech, 

který se vypočítá jako podíl vlastního kapitálu na celková aktiva. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = vlastní kapitál/celková aktiva.                       (2.5)    

        

Podíl vlastního kapitálu na aktivech patří mezi velmi důležité ukazatele založené na 

srovnání dat z bilance a taktéž zjišťuje různé stránky finanční stability podniku. Ukazatel je 

charakteristický tím, že sleduje do jaké míry je podnik schopen krýt své závazky z vlastních 

zdrojů a z toho vyplývá jak vysoká je  finanční samostatnost podniku. 

Následující ukazatel je možno nazývat vícero názvy, a to buď majetkový koeficient 

nebo finanční páka. Vzorec finanční páky má tvar podílu celkových aktiv na vlastním kapitálu. 

 

Finanční páka = celková aktiva/vlastní kapitál.                                               (2.6)

  

Význam finanční páky spočívá v tom, že sleduje jak jsou potřeby podniku kryty 

vlastními zdroji. Finanční páka zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu tím, že podnik používá 

cizí zdroje ve větším množství.  

Finanční páka působí pozitivně pokud je ziskový účinek finanční páky vyšší než 1, 

v opačném případě je negativní. Ziskový účinek finanční páky se vypočte jako podíl EBT na 
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EBIT, kde EBT je hrubý zisk nebo-li zisk před zdaněním a EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 

EBT/EBIT se posléze vynásobí podílem celkových aktiv a vlastního kapitálu. 

 

Ziskový účinek finanční páky  je (EBT/EBIT) · (celková aktiva/vlastní kapitál).        (2.7) 

 

Nyní bude popsán ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, který má vypovídací 

schopnost ohledně toho, jaký podíl cizích zdrojů nám připadá na jednotku vlastního kapitálu. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = cizí zdroje/vlastní kapitál.                      (2.8) 

 

 Zadluženost vlastního kapitálu u stabilních společností by se měla zadluženost 

pohybovat od 80% do 120%. Akceptovatelná zadluženost je závislá na fázi vývoje firmy a 

postoji vlastníků k riziku. 

Velice používanými ukazateli jsou úrokové krytí a úrokové zatížení. Ukazatel 

úrokového krytí se vypočte jako podíl zisku před úroky a daněmi EBIT a úroky na rozdíl od 

ukazatele úrokového zatížení, který má tento podíl obracený čili úroky lomeno zisk před úroky 

a daněmi EBIT.  

 

Úrokové krytí = EBIT/úroky.                                                      (2.9) 

 

Úrokové zatížení = úroky/EBIT.                                         (2.10) 

 

Úrokové krytí nám zjednodušeně udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního 

zisku, tj. kolikrát je zajištění placení úroku. Na základě docílených hodnot lze posoudit vývoj 

hospodaření podniku. Je-li hodnota rovna 1 pak podnik dokáže pokrýt pouze úroky, čili 

neplyne žádný další prospěch. Zda-li je hodnota pod 1, znamená to, že si podnik nevydělá ani 

na úroky.  

Naproti tomu úrokové zatížení nám vypovídá  jakou část z celkově vytvořeného efektu 

odčerpají úroky. Tento ukazatel je vhodné používat v souvislosti s vývojem rentability. Pokud 

je tento ukazatel trvale na nízké úrovni, může si podnik dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. 

Další ukazatel se nazývá stupeň krytí stálých aktiv, který poměřuje dlouhodobý kapitál 

ke stálým aktivům. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv = dlouhodobý kapitál/stálá aktiva.                                   (2.11) 
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Ukazatel by měl dosahovat alespoň hodnoty 1, tj. veškerý dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek by měl být kryt dlouhodobými zdroji. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je 

podnik stabilnější. 

 Analytickým ukazatelem celkové zadluženosti je běžná zadluženost. 

 

 Běžná zadluženost = krátk. cizí kapitál/celková aktiva.                                       (2.12)   

 

Posledními popsanými ukazateli u ukazatelů finanční stability a zadluženosti budou 

úvěrová zadluženost a doba návratnosti úvěru. Tyto ukazatele mají významný vliv pro 

úvěrovou politiku společnosti, jelikož na základě výsledků se komerční banky rozhodují zda 

podpoří podnik svými produkty. 

 

 Úvěrová zadluženost = úvěry/vlastní kapitál.                             (2.13) 

 

 Doba návratnosti úvěru = úvěry/(EAT+odpisy).                             (2.14) 

 

Ukazatel úvěrové zadluženosti je velmi důležitý u firem, u nichž jsou majoritní formou 

cizích zdrojů bankovní úvěry. Druhý ukazatel, doba návratnosti úvěru, udává počet let nutných 

ke splácení úvěrů z čistého zisku a odpisů, ukazatel je hojně používán komerčními bankami při 

rozhodování o poskytování úvěrů. 

 

2.4.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability se využívají pro hodnocení a komplexní posouzení celkové 

efektivnosti podniku, pomocí nich se vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení 

vloženého kapitálu do podniku. Základem této skupiny je typ vloženého kapitálu, kdy pomocí 

kapitálu, který je vkládán do podniku, se rozlišují následující ukazatele. 

První ukazatel bývá považován za klíčové měřítko rentability, je jím ukazatel rentability 

aktiv nebo-li ROA 

 

ROA – rentabilita aktiv = EBIT/celková aktiva.                                       (2.15) 

 

Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk před úroky a daněmi s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.  
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Druhým důležitým ukazatelem rentability je ukazatel rentability vlastního kapitálu. 

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i jejich 

zhodnocení v zisku. 

 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu = EAT/vlastní kapitál.                                    (2.16) 

 

Úroveň rentability vlastního kapitálu je nutně závislá na úrokové míře cizího kapitálu a 

rentabilitě celkového kapitálu. Nárůst ROE může být způsoben větším vytvořeným ziskem 

společnosti, snížením podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu atd. 

 

2.4.3 Ukazatele likvidity 

Poměrové ukazatele likvidity se odvozují od poměru mezi oběžnými aktivy, které jsou 

nejlikvidnější složkou aktiv a krátkodobými závazky splatnými v blízké budoucnosti zpravidla 

do jednoho roku. 

Ukazatel vytvořený v této skupině pro účely hodnocení platební schopnosti podniku je 

ukazatel celkové likvidity, výpočet tohoto ukazatele je poměr oběžných aktiv s krátkodobými 

závazky.  

 

Ukazatel celkové likvidity = oběžná aktiva/krátk.závazky.                                       (2.17) 

 

Pro tento ukazatel se doporučená hodnota pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5. 

Nejdůležitější je srovnání s podniky s obdobným charakterem činnosti, či průměrem za odvětví. 

 Další ukazatel, který se snaží eliminovat nedostatky ukazatele celkové likvidity je 

ukazatel pohotové likvidity. 

 

Ukazatel pohotové likvidity = (oběžná aktiva – zásoby)/krátk.závazky.                   (2.18) 

 

Na rozdíl od ukazatele celkové likvidity, ve kterém bereme v potaz celkový objem 

oběžných aktiv v ukazateli pohotové likvidity bereme v úvahu z oběžných aktiv pouze 

pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky 

po korekci opravnou položkou k pohledávkám. Výše ukazatele by měla být v rozmezí od 1,1 

do 1,5. 

Nynější popisovaný ukazatel poměřuje s krátkodobými závazky nejlikvidnější složku 

oběžných aktiv, čímž jsou peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Ukazatel s těmito 
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parametry se nazývá okamžitá likvidita a hodnota, ve které by se měla pohybovat je od 0,9 do 

1,1. 

 

Ukazatel okamžité likvidity =  pohotové platební prostředky/krátk.závazky.            (2.19) 

 

2.4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se vyznačují vázaností kapitálu v různých typech aktiv, jak 

krátkodobých tak dlouhodobých. 

 

Do této skupiny zahrnujeme ukazatele typu doba obratu aktiv, doba obratu zásob, doba 

obratu pohledávek a doba obratu závazků.  

Doba obratu pohledávek má vypovídací schopnost ohledně strategie řízení pohledávek a 

udává za jakou dobu ve dnech jsou průměrně splaceny faktury od odběratelů. 

 

 Doba obratu pohledávek = pohledávky · 360/tržby.                                                 (2.20) 

 

 Doba obratu závazků nám sděluje počet dní, na které dodavatelé poskytli podniku 

obchodní úvěr. 

 

 Doba obratu závazků  =  závazky · 360/tržby.                                        (2.21) 

 

2.4.5 Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu 

Poslední skupina ukazatelů je poněkud kvalitativně odlišná od ostatních skupin. Hlavní 

rozdíl spočívá v tom, že dosud popsané skupiny vycházely výhradně z údajů zjištěných 

z účetnictví, výsledkem tedy je, že informovaly především o minulém vývoji finanční situace 

v podniku. Zatímco ukazatele, jejíž součástí je tržní cena akcie představující parametr 

kapitálového trhu, podávají informace o tom, jak vidí budoucnost podniku investoři. 

Do této skupiny se řadí tyto ukazatele: čistý zisk na akcii, Price-Earnings Ratio, 

dividendový výnos, Payout Ratio, Market-to-Book Ratio, účetní hodnota akcie a další. 
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3        Charakteristika vybraného podniku  

Vybraná společnost, jmenovitě Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma, bude 

popisována v dalších blocích z několika pohledů. Začátek se bude týkat představení společnosti, 

poté přejdeme na zajímavou historii, neopomeneme ani organizační strukturu, v posledních 

kapitolách se zaměříme na strategii podniku a její vývoj, sponzorskou činnost podniku, hlavní 

dodavatele společnosti a nakonec se podíváme na případnou konkurenci v regionu. 

 

3.1 Představení a základní data o společnosti 

Společnost Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma sídlící na ulici Komenského 480 

v Hranicích patřící do Olomouckého kraje. Tento malý podnik provozující tesařskou, 

klempířskou a pokrývačskou činnost zaměstnává 20 pracovníků vyučených v oboru, vedenými 

pracovníky zabývající se řídícími a administrativními pracemi.  

Sídlo firmy je zachyceno na obr. 1 v příloze. Z obrázku je možné vysledovat působiště 

firmy se všemi budovami, které majitel podniku postupně přikupoval až do konečného stavu. 

 

3.2 Profil a historie podniku 

Společnost Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma byla založena panem Jaroslavem 

Skácelem 1.4. 1990 v Hranicích ležícím v Olomouckém kraji. Firma již ušla dlouhou a trnitou 

cestu od počátku, kdy podnik nebyl v podvědomí veřejnosti až po dobu, kdy se firma stala 

konkurenceschopnou a dokázala se prosadit na trhu práce v oboru rekonstrukce a opravy střech 

a prodej materiálu na střechy. Následující kapitoly budou zaměřeny na zajímavý vývoj firmy, 

kdy zisk se neobjevoval vždy v kladných číslech. 

 

3.2.1 Počáteční vývoj firmy od roku 1990 do roku 1996 

Pan Jaroslav Skácel zakladatel společnosti a současně i první zaměstnanec chtěl využít 

svých ideí a schopností pro rozvoj svých plánů zakořeněných již od jeho útlého věku, tyto 

nápady byly začátkem vzniku stavební firmy. 

Počátky společnosti ovšem nebyly založeny na činnosti, kterou by se firma zabývala 

prvotně, ale pan Skácel se snažil o získání financí pro své budoucí plány. Za tímto účelem si  

v roce 1990 pronajal místnost v domě na ulici Komenského v Hranicích a začal využívat svůj 

potenciál v obchodních záležitostech. Prvotní činnost, kterou firma provozovala, byla prodej 

kuchyňských potřeb do domácností. Kapitál získaný z prodeje byl poté vložen do podpory 
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rozvoje společnosti, která se nechtěla ubírat cestou obchodu s potřebami do kuchyně, ale začala 

směřovat k původním ideálům majitele, tedy založení malé stavební společnosti. 

Rok 1991 se stal ve vývoji firmy klíčovým z toho důvodu, že k obchodní složce 

s kuchyňskými proprietami se přidala i začínající složka stavební. Z tohoto důvodu již nebylo 

zvládnutelné vše obstarat osobně, proto startuje přijímání prvních pracovníků vyučených 

v oborech tesař, klempíř a pokrývač plus přibyla pracovní síla k prodeji zboží v obchodě 

s  kuchyňskými potřebami. V roce 1991 byla společnost na startu rozvoje, čili to znamenalo, že 

majitel společnosti se staral sám o administrativu společnosti a přijímaní zakázek. Pracovníci 

se starali o realizaci těchto zakázek, kdy počet zakázek se přímo úměrně zvyšoval s přijímáním 

nové a nové pracovní síly.Konečná podoba počtu pracovníků se nakonec ustálila v roce 1996 

na čísle 20 osob.   

V roce 1992 se objevil problém s nedostatečným zázemím společnosti, kdy v jedné 

místnosti se firma řídit nedá, chyběla zde místnost pro příjem zákazníků, dílny pro pracovníky 

a sociální zařízení, výsledkem bylo zakoupení celého objektu, ve kterém se nacházela i již 

zmíněná jedna místnost pro prodej kuchyňských potřeb.  

V letech 1993 – 1996 se ukazovaly další problémy při vedení společnosti, tím byly 

hlavně nedostatky v neuspořádanosti administrativy při zvýšeném zájmu zákazníků o služby 

této firmy a s tím spojené zvýšení počtu zakázek. Hlavním důvodem tohoto problému bylo, že 

vše zařizovala jediná osoba a tou byl zakladatel společnosti.  

Řešení se našlo v následujících letech, hlavně v období od roku 1996 do roku 1998, kdy 

se ukončilo období neřízeného rozvoje, ale naopak zde byla snaha o stabilizaci firmy. 

K odstranění už zmíněného problému s administrací bylo převedení pravomocí  na jiné osoby, 

které do firmy přicházely za tímto účelem. Důsledkem toho bylo, že majitel podniku se zabýval 

řízením a dohledem nad společností plus jednáním se zákazníky. Zatímco administrativní 

záležitosti byly předány do rukou nově příchozích členů společnosti. Rozvoji firmy také velice 

pomohlo přikoupení nové budovy v roce 1996, která přímo sousedila s již vlastněnou budovou, 

vedlo to k zvětšeným možnostem firmy, jak v obchodní tak i stavební činnosti. V nově 

zakoupené budově se začalo vytvářet zázemí pro vedení společnosti, pro zaměstnance i pro 

rozšíření obchodní činnosti.  

 

3.2.2 Vývoj po stabilizaci firmy s rozšířením záměrů v obchodní činnosti 

Po roce 1996 se společnost Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma stala 

stabilizovanou, firma měla své zázemí, zaměstnance i spokojenou klientelu. Z tohoto důvodu si 

majitel firmy uvědomoval, že stavební složka podniku se nemůže rozvíjet do nekonečna. Čili 
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nechal dobře rozjetou stavební sféru, aby pokračovala v provozu konstantním tempem a 

soustředil se na stupňující rozvoj ve sféře obchodní. Obchodní složka byla součástí podniku již 

od úplného počátku podnikání, zakladatel podniku neměl však v plánu rozvoj obchodu 

prodávající  potřeby pro kuchyně v domácnostech, ale založil obchod prodávající potřeby pro 

opravu a rekonstrukci střech, který vhodně doplňoval stavební složku zabývající se stejnou 

tématikou. V popředí zájmu majitele podniku se až do roku 2000 udržuje stále stavební prvek, 

kdy obchodní činnost se v následujících letech rozvíjí a hledá svou klientelu.  

Zlomem v přehodnocení priorit podniku se stává období let 2000 až 2004, kdy obchodní 

činnost se dostává na pomyslnou první příčku ve strategii podniku, jelikož objem obratu ve 

dvou obchodech, domácí potřeby a potřeby na opravu a rekonstrukci střech, ve kterých podnik 

zaměstnával 3 pracovníky byl stejný jako obrat zisku ve stavební činnosti, kdy k dosažení 

tohoto zisku bylo zapotřebí 15 osob.  

Veledůležitým mezníkem v historii firmy byl rok 2002. Od tohoto roku se firemní 

výnosy dostaly na takovou úroveň, že bez problému pokryly podnikové náklady a zbývající 

část zisku mohla být použita na investice pro rozvoj obou sfér podnikání. Ve stavební činnosti 

se veškeré investice točily okolo zvýšení produktivity práce a modernizace technického 

vybavení, jako jsou výtahy dopravující materiál na střechu a dodávky pro rozvoz zaměstnanců 

a jejich vybavení na zakázky, kdy v předcházejících letech se zaměstnanci museli dopravovat 

na zakázky vlastními vozy. Obchodní činnost zase měla za cíl zlepšení skladování. Z tohoto 

důvodu investice vedla do získání nových prodejních prostor mimo centrum města, ve kterém 

firma sídlí. Důvody jsou velice jednoduché, a to houstnoucí doprava a špatná dostupnost. 

Vyřešení situace pro zlepšení skladování se našlo v prosinci roku 2005, kdy byl zakoupen nový 

pozemek na ulici Potštácká v Hranicích. Nová prodejna byla dostavěna a otevřena v roce 2008, 

v těchto prostorách se nyní skladují a prodávají materiály pro opravu a rekonstrukci střech. 

 

3.2.3 Vývoj společnosti po roce 2006 

Obchodní složka podniku stále více leží na bedrech dcery majitele, z tohoto důvodu se 

pan Skácel v srpnu roku 2006 rozhodne, že vedení obchodní složky předá vedoucí obchodu 

Mileně Číhalové Skácelové, výsledkem se stává rozdělení společnosti Skácel Jaroslav 

obchodní a stavební společnost na dvě se podporující složky, a to Skácel Hranice s.r.o., kdy 

vedení této společnosti přebírají dcera majitele Milena Číhalová Skácelová a Eva Svobodová, 

mající na starosti obchodní činnost týkající se materiálu na střechu i obchodní činnost 

prodávající kuchyňské propriety, pan Skácel Jaroslav si zde nechává majoritní podíl.  
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Druhá část podniku zůstává pod názvem Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma, 

pod vedením Jaroslava Skácela, zabývající se stavební činností. V roce 2005 se rozběhnou 

počátky právních aktů, které povedou k  rozdělení firmy na dvě části v srpnu roku 2006.  

Hlavním důvodem pro rozdělení společnosti na dvě části bylo zainteresovat lidi, kteří 

přispěli k rozvoji, do vedení společnosti. Majitel firmy jim dal tedy možnost vytvořit si prostor 

pro samostatné vedení, rozpuk a tedy podporu vlastních nápadů při vedení a hospodaření se 

svojí společností. Dalším důvodem byla legislativní změna, která se týkala snížení sociálního a 

zdravotního pojištění. 

 

3.3      Organizační struktura podniku 

Podnik je co do velikosti poměrně malým, z toho vyplývá, že i jeho organizační 

struktura nebude tak rozvětvená jako u větších podniků. Budoucí podkapitoly načrtnou složení 

firemního prostředí týkajícího se organizace vedení společnosti. 

 

3.3.1 Stavební činnost 

Majitel firmy – Skácel Jaroslav – organizace práce stavebních zakázek (strategie 

ekonomická, zpracování zakázek, přímý kontakt s objednavatelem). 

Kromě majitele firmy se ve stavební činnosti zainteresovávají hlavní účetní firmy, 

mzdová účetní, dva stavbyvedoucí a tři pracovní čety. 

 

3.3.2 Obchodní činnost 

Vedoucí obchodní činnosti je Milena Skácelová zabývající se tvorbou cen, výběrem a 

kontaktem s dodavateli, dále zde pracuje administrativní pracovnice, dvě prodavačky a 

skladník. 

 

3.4 Strategie podniku 

V prvních deseti letech, tedy 1990 – 2000 byla strategie podniku soustředěna hlavně na 

ekonomický boj, který souvisel s udržením se na trhu práce, tedy určité problémy s vyhnutím 

se bankrotu. Výnosy získané z obchodní činnosti, a to z prodeje domácích potřeb i v roce 1996 

vznikající nové prodejny pro potřeby pro střechu plus rozvíjející se stavební činnosti 

nedostačovali nákladům na tyto realizace. Čili potřeba financí na udržení a rozvoj podniku byla 

stále vyšší než výnos z těchto aktivit. 
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Od roku 2000 do srpna roku 2006, ale nastává zlom k lepšímu, kdy při prohloubení 

kombinace realizace a obchodu je možné vysledovat zvýšení výnosů, což vede k možnostem 

investic, které povedou k ještě mohutnějšímu růstu financí podniku a jeho prosperitě. 

 

Od srpna roku 2006 po rozdělení společnosti na Skácel Jaroslav stavební a obchodní 

firma a Skácel Hranice s.r.o. si každá část jde vlastní cestou. Kdy Skácel Jaroslav stavební a 

obchodní firma se může těšit skvělé referenci jejich práce od zákazníků, což vede k stále 

přibývajícímu nárůstu zakázek, přinášející zisk a s tím související možnost modernizace 

technického vybavení a vylepšování zázemí společnosti. Skácel Hranice s.r.o. je sice na trhu 

práce docela krátkou dobu, ale i tak jejich obchodní činnost vzkvétá z důvodu částečné 

propojenosti mezi těmito dvěma společnostmi, projevuje se to hlavně odkupem velkého 

množství materiálu pro zakázky společnosti Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma. Další 

možností firmy Skácel Hranice s.r.o. je dokončení dálnice v blízkosti sídla firmy, což může 

vést ještě k větší poptávce po produktech i od jiných subjektů než od Skácel Jaroslav stavební a 

obchodní firma, kdy pro tyto subjekty se naskytuje lepší dostupnost způsobená již zmíněnou 

dostavbou dálnice. 

 

3.5       Společnost Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma jako sponzor 

Společnost Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma nepodporuje jen svou prosperitu a 

zisk, ale můžeme jej registrovat i při sponzorování aktivit v regionu. Firma se jako sponzor 

angažuje v petangue Valšovice, fotbalovém klubu v  Bělotíně, školách v regionu a taktéž určité 

prostředky vkládá na výběr pro charitu. 

 

3.6 Dodavatelé pro opravu a rekonstrukci střech 

Společnost Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma se neobejde bez kvalitního 

materiálu pro opravu a rekonstrukci střech od předních výrobců těchto materiálů. K opravě a 

rekonstrukci střech je potřeba těchto souborů materiálů. Střešní krytinu pro společnost dodávají 

Tondach, Bramac, KM Beta a Cembrit. Okapové systémy dodávají společnosti SAG a K&J&G. 

Dalším potřebným výrobkem jsou střešní fólie, které jsou do této společnosti přiváženy z firem 

Dörken, Tyvek a Juta. Neméně důležitým materiálem střešní okna od společnosti Velux a 

střešní doplňky od firmy HPI – CZ.  
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3.7 Konkurence v regionu 

Společnost Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma bere konkurenci ve svém oboru 

z pozitivní stránky, jelikož je zde možnost srovnání a tudíž zlepšení postupů pro ještě lepší 

spolupráci s klientem. Největším konkurentem v regionu, ve kterém firma sídlí, je Stavitelství 

střechy.  

 Skácel Jaroslav stavební a obchodní firma se zaměřuje na klientelu vlastnící rodinné 

domy, kdy jim nabízí kvalitní služby a ceny odpovídající cenám na trhu, zákazníkům ale také 

nabízí snížení nákladů na zakázku, v podobě slev za materiál v důsledku kvalitních a po roky 

dobře fungujících vztahů mezi jejími předními dodavateli. Další službou je kontrola rodinných 

domů po provedené práci od kvalifikovaných a odborně zdatných pracovníků, kdy na kontrolu 

dohlíží samotný majitel firmy jmenovitě Jaroslav Skácel. 

Na rozdíl od této firmy její konkurent v regionu se zabývá zejména stavbami církevními 

a památkami, ale neodmítne i opravu střech u staveb občanských a průmyslových. 

Z důvodu rozličného zájmu obou firem můžeme vypozorovat možnou snášenlivost na 

pracovním trhu ve stejném regionu. 
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4        Analýza poměrových ukazatelů zadluženosti 
 

Tato část bude zaměřena na aplikaci získaných dat z výkazů od společnosti Skácel 

Jaroslav obchodní a stavební firma. První část bude zaměřena na popis změny jednotlivých 

položek rozvahy, tedy majetkové struktury, struktury zdrojů  a výkazu zisku a ztráty. Druhá 

část se bude zabývat líčením výsledků poměrových ukazatelů s detailnějším rozborem 

ukazatelů zadluženosti. 

 

4.1 Rozbor majetkové struktury společnosti 

Rozbor aktiv nebo-li majetkové struktury podniku se bude odkazovat na vertikální a 

horizontální analýzu podniku. 

 

4.1.1 Vertikální analýza majetkové struktury podniku 

Vertikální analýza popisuje složení celkové sumy majetkové struktury na 

základě přispění jednotlivých položek, v našem případě položek aktiv. 

 

Z tab. 4.1 je patrné jaké je procentuální rozložení jednotlivých položek aktiv. Podíl 

jednotlivých údajů aktiv je následující. Stálá aktiva v jednotlivých letech 11,53 %, 32,17 % a 

20,58 %. Oběžná aktiva 88 %, 66,56 % a 78,23 %. Časové rozdělení 0,47 %, 1,28 % a 1,19 %. 

  

Tab. 4.1: Vertikální analýza majetkové struktury podniku  

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 
STÁLÁ AKTIVA 11,53% 32,17% 20,58% 
Dlouhodobý hmotný majetek 11,53% 32,17% 20,58% 
Stavby 9,09% 18,07% 14,11% 
Samostatné movité věci  2,44% 14,10% 6,47% 
OBĚŽNÁ AKTIVA 88,00% 66,56% 78,23% 
Zásoby 15,84% 12,14% 15,02% 
Nedokončená výroba a polot. 1,35% 12,14% 15,02% 
Zboží 14,49% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé pohledávky 59,87% 34,09% 46,82% 
Pohledávky z obchodních vztahů 1,05% 10,11% 13,77% 
Stát-daňové pohledávky 57,83% 20,59% 29,62% 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,99% 3,40% 3,44% 
Krátkodobý finanční majetek 12,29% 20,32% 16,38% 
Peníze 7,36% 0,44% 2,45% 
Účty v bankách 4,93% 19,89% 13,93% 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,47% 1,28% 1,19% 
Náklady příštích období 0,47% 1,28% 1,19% 
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K podstatným změnám dochází uvnitř oběžných aktiv, hlavně u položky krátkodobé 

pohledávky. Ve sledovaném období se podílejí na aktivech z 59,87 % v roce 2005, o rok 

později pokles na 34,09 % a rok nato 46,82 %.  

 

4.1.2 Horizontální analýza majetkové struktury firmy 

Druhou metodou finanční analýzy, hojně používanou, je horizontální analýza. 

Meziroční vývoj jednotlivých položek je možné vysledovat z tab. 4.2, kdy vývoj celkových  

aktiv se v podniku jeví  jako velmi nestabilní. Mezi lety 2005 a 2006 dochází k markantnímu 

pádu o 53,16 %. Příčina se v tomto případě přímo nabízí, v rozmezí již zmíněných let dochází 

ke snížení oběžných aktiv, a to ve všech třech podsložkách zásoby, krátkodobé pohledávky i 

krátkodobý finanční majetek. Důvody snížení oběžných aktiv budou popsány podrobněji 

v grafech viz podkapitola 4.1.3.  

 

Tab. 4.2: Horizontální analýza aktiv 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 2005/2006 2006/2007 
AKTIVA CELKEM 7 659 609 3 587 958 4 266 789 -53,16% 18,92% 
STÁLÁ AKTIVA 883 111 1 154 224 877 930 30,70% -23,94% 
Dlouhodobý hmotný majetek 883 111 1 154 224 877 930 30,70% -23,94% 
Stavby 696 285 648 265 601 960 -6,90% -7,14% 
Samostatné movité věci 186 826 505 959 275 970 170,82% -45,46% 
OBĚŽNÁ AKTIVA 6 740 641 2 387 975 3 337 873 -64,57% 39,78% 
Zásoby 1 213 295 435 533 641 022 -64,10% 47,18% 
Nedokončená výroba a polot. 103 452 435 533 641 022 321,00% 47,18% 
Zboží 1 109 843 0 0 -100,00% 0,00% 
Krátkodobé pohledávky 4 586 130 1 223 209 1 997 858 -73,33% 63,33% 
Pohledávky z obchodních vztahů 80 373 362 639 587 330 351,20% 61,96% 
Stát-daňové pohledávky 4 429 614 738 695 1 263 790 -83,32% 71,08% 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 76 143 121 875 146 738 60,06% 20,40% 
Krátkodobý finanční majetek 941 216 729 233 698 993 -22,52% -4,15% 
Peníze 563 706 15 646 104 456 -97,22% 567,62% 
Účty v bankách 377 510 713 587 594 537 89,02% -16,68% 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 35 857 45 759 50 986 27,62% 11,42% 
Náklady příštích období 35 857 45 759 50 986 27,62% 11,42% 

 

Situace se začíná relativně zlepšovat už v rozmezí let 2006 a 2007, kdy se podařilo 

neprohlubovat úpadek aktiv, ale vývoj celkových aktiv se zvýšil o 18,92 %. Důvod je ustálení 

situace a stabilizace podniku  po jejím rozdělení. Viníkem zvýšení aktiv jsou v opačné roli než 

v roce 2006 oběžná aktiva, kdy vzrostly jak zásoby, tak i krátkodobé pohledávky.      
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4.1.3 Grafické vyjádření majetkové struktury 

Podkapitola je věnována grafickému vyjádření majetkové struktury podniku, pro lepší 

orientaci v grafu je použita tabulka s údaji, které se budou týkat dané problematiky, tato 

tabulka bude taktéž doplněna o poznatky z tab. 4.1 a tab. 4.2.  

Údaje o celkových aktivech, viz tab. 4.3, nám ukazují nestejně rozdělené aktiva a jejich 

změny ve sledovaném období.  

 

Tab. 4.3: Rozdělení celkových aktiv 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

STÁLÁ AKTIVA 883 111 1 154 224 877 930 

OBĚŽNÁ AKTIVA 6 740 641 2 387 975 3 337 873 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 35 857 45 759 50 986 

 

Z grafu 4.1 je patrné, že nejvíce se na celkových aktivech podílí oběžná aktiva 

následovaná stálými aktivy a nepatrnou část zde zaujímá časové rozlišení. Vývoj aktiv ve 

sledovaných letech je velice kolísavý, kdy tento jev je patrný hlavně u oběžných aktiv. 

 

 Graf  4.1: Vyjádření celkových aktiv v jednotlivých letech 
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Oběžná aktiva procházející vývojem strmého pádu v důsledku změny systému 

zaúčtování daňových pohledávek, v dalším roce nastává vzestup zapříčiněný přikoupením 

zásob pro výrobu vlastních výkonů.  

Stálá aktiva mají v této firmě pouze jednu podsložku, tj. dlouhodobý hmotný majetek. 

Vývoj položek spadajících do dlouhodobého hmotného majetku je následující. Vývoj složky 

stavby je v obou meziročních období klesající cca o 7 %, což představuje z absolutna cca        

40 tisíc Kč. Samostatné movité věci se vyvíjí poněkud kolísavě, v prvním mezidobí dochází 

k vzrůstu o 170 %, tj. asi 300 tisíc Kč. Ve firmě došlo k nákupu dodávek Transit pro zvýšení 
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modernizace práce. V druhém mezidobí přichází pokles o 230 tisíc Kč, příčina je prodej 

nepotřebného automobilu a prodej výtahu na dopravu materiálu na střechu. 

 Poslední složkou aktiv, u tohoto podniku, je časové rozlišení, u kterých dochází 

v každém roce k vzestupu o 27 % resp. 11,5 %, ale z celkového hlediska jsou změny 

nepodstatné, jelikož podíl na aktivech je do 1,28 %. 

 

Detailnější pohled bude věnován oběžným aktivům a podsložkám týkající se 

nejlikvidnější položky bilance. Oproti zbývajícím dvěma položkách jmenovitě stálá aktiva, 

časové rozlišení, jejichž vývoj je takřka konstantní až na pár výjimek popsaných v předešlých 

kapitolách. Vývoj oběžných aktiv je velice nestálý, jak je možné vidět v tab. 4.4. Z tohoto 

důvodu je potřeba popsat tyto změny více do hloubky.  

 

Tab. 4.4: Vývoj oběžných aktiv 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
Zásoby 1 213 295 435 533 641 022 
Krátkodobé pohledávky 4 586 130 1 223 209 1 997 858 
Krátkodobý finanční majetek 941 216 729 233 698 993 

 

Z grafu 4.2 je patrné, že vývoj oběžných aktiv je  velmi kolísavý. Důsledky vzniklé 

postupným  rozdělením podniku, ukončeným v srpnu  roku 2006,  jsou zachyceny ve změnách 

zásob a krátkodobého finančního majetku, zato u krátkodobých pohledávek je kolísající stav 

z důvodu změny systému zaúčtování daňových pohledávek. 

 

Graf  4.2: Vyjádření oběžných aktiv v jednotlivých letech 
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Roku 2007 se firemní oběžná aktiva opět začínají zvedat kromě položky krátkodobý 

finanční majetek, která zaostává za rokem 2006 o cca 30 000 Kč. Zbývající položky vzrostly 

v řádech statisíců. 
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Rozdělení firemních zásob, viz tab. 4.5, se mění v závislosti na dění uvnitř podniku, 

v roce 2005 se podílela na zásobách nejvíce obchodní činnost. Důvody vynulování zásob 

z obchodní činnosti v roce 2006 budou vysvětleny, viz graf 4.3. Nutné je připomenout, že 

k rozdělení podniku došlo až v srpnu 2006. 

 

Tab. 4.5: Rozbor zásob 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
Nedokončená výroba  103 452 435 533 641 022 
Zboží na skladě a v prodejnách 913 381 0 0 
Zboží na skladě domácí potřeby 196 462 0 0 

  

Z grafu 4.3 je možné vypozorovat, že v roce 2005 je nejvíce zásob uloženo ve zboží na 

skladě a v prodejnách, zatímco nedokončená výroba a polotovary má pouze minoritní podíl na 

zásobách.  

První rok sledovaného období se zásoby dostaly na 1 213 295 Kč,  kdy zboží se 

podílelo na zásobách 14,5 % oproti nedokončené výrobě mající vliv z 1,35 %. Zato v roce 2006 

zásoby poklesly o 64,1 % na 435 533 Kč. Příčinou je odkoupení veškerých zásob týkající se 

obchodní složky ještě před srpnem roku 2006 firmou Skácel Hranice s.r.o. Výsledkem je 

nulová hodnota této položky. Pád nezastavil ani zvýšení zásob na nedokončenou výrobu a 

polotovary, které vzrostly o 321 % tedy asi o 230 tisíc Kč na hodnotu 435 533, zvýšení nastalo 

v důsledku přijmutí nové zakázky, nesouvisející s hlavní pracovní náplní firmy, jedná se o 

výrobu reklamních stojanů pro firmu Tondach a taktéž ponechání si určitého množství zboží ve 

formě polotovarů na tvorbu zakázek ve stavební činnosti. 

 

Graf  4.3: Grafické vyjádření zásob 
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V roce 2007 zásoby stouply o 47,18 % na hodnotu 641 022 kvůli rostoucím 

požadavkům zákazníků o služby této firmy. 
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Údaje, o krátkodobých pohledávkách zmíněných v tab. 4.6, nám vypovídají o 

vzrůstajícím vývoji pohledávek z obchodních vztahů i krátkodobých poskytnutých záloh. U 

daňových pohledávek je vývoj vratký, jelikož dochází k prudkému pádu a poté nastává 

opětovný nárůst. 

 

Tab. 4.6: Vývoj krátkodobých pohledávek 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
Pohledávky z obchodních vztahů 80 373 362 639 587 330 
Stát-daňové pohledávky 4 429 614 738 695 1 263 790 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 76 143 121 875 146 738 

 

Z grafu 4.4 můžeme vypozorovat, že nejvyšším producentem změn je položka daňové 

pohledávky. V roce 2005 dosahovala položka hodnoty 4 429 614, což představovalo 57,83 % 

z celkové velikosti krátkodobých pohledávek. O rok později přichází propad o 83,32 %, tj. cca 

3,6 mil. Kč. Důvodem je přechod na jiný systém účtování daňových pohledávek a je nutné 

taktéž podotknout, že pokud by tento systém byl zaveden i v roce 2005 hodnoty by se tolik 

nelišily.  

 

Graf  4.4: Grafické vyjádření krátkodobých pohledávek 
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Vývoj dvou zbývajících položek této složky, jmenovitě pohledávky z obchodních 

vztahů a poskytnuté zálohy, se nesl na vlně růstu po rozdělení společnosti. Číselný rozbor 

tohoto stavu je následující, meziroční vývoj ve sledovaném období u pohledávek z obchodních 

vztahů a poskytnutých záloh je velice pozitivní, kdy došlo ke zvýšení o 351,2 %, resp.              

o 60,06 % na hodnotu 362 639, resp. na hodnotu 121 875 a růst se nezastavil ani pro 

následující období, kde nárůst činil cca 220 tisíc Kč čili asi 62 % u pohledávek z obchodních 

vztahů a o cca 25 tisíc Kč u záloh. Tento jev je zapříčiněný určitě možností více se zabývat 

otázkou rozvoje stavební činnosti po rozdělení společnosti, která vedla k zvýšení počtu 
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zákazníků, z toho vyplývá větší množství zakázek, a také kvůli příznivým meteorologickým 

podmínkám provádět svou hlavní činnost i v zimních měsících. 

Firemní peněžní prostředky jsou drženy buď v pokladně nebo na bankovních účtech, 

skladba a velikost je popsána, viz tab. 4.7.  

 

Tab.4.7: Vývoj krátkodobého finančního majetku 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
Peníze 563 706 15 646 104 456 
Účty v bankách 377 510 713 587 594 537 

 

Krátkodobý finanční majetek, viz graf 4.5, se vyvíjel v klesajícím tempu, kdy majetek 

společnosti nebyl uchováván pouze na účtech nebo v pokladně, ale hlavně v dalších formách 

jako jsou zásoby. Nejzajímavější propad nastal u položky peníze v pokladně, kdy v roce 2006 

došlo k pádu o 97,22 % oproti roku 2005 na hodnotu 15 646 z předešlých 563 706 Kč. 

Důvodem byla nepotřebnost tolika prostředků v pokladně po oddělení obchodní složky. 

Finanční prostředky  byly v roce 2006 použity na nákup materiálu na výrobu reklamních 

stojanů v hodnotě 111 000. 

 

Graf  4.5: Grafické znázornění krátkodobého finančního majetku 
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Od roku 2006 bylo potřeba peněz v hotovosti pouze na nahodilé situace jako např. 

dokoupení chybějícího materiálu na výrobu reklamních stojánků do hodnoty 10 tisíc korun 

nebo nakoupení vybavení  pro zaměstnance v nižších cenových relacích.   

 
4.2 Rozbor struktury zdrojů společnosti  

Rozbor pasiv neboli struktury zdrojů bude prováděn pomocí vertikální analýzy, 

horizontální analýzy a grafického vyobrazení zajímavých složek pasiv. 
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4.2.1 Vertikální analýza struktury zdrojů podniku 

Firemní pasiva, viz tab. 4.8, které mají velice kolísavý vývoj, se skládají z položek 

vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Procentuální rozlišení ve sledovaném období je 

následující, vývoj vlastního kapitálu je od 33,38 % přes 39,61 % až po 29,6 % v roce 2007. 

Cizí zdroje 65,15 %, 57,47 % a 67,43 %. Nejmenším podílníkem je časové rozlišení s 1,47 %, 

2,93 % a 2,98 %.  

Položka základní kapitál zabírá větší podíl financování vlastního kapitálu než položka 

výsledek hospodaření za běžné účetní období, ve všech období kromě roku 2007, kdy je cca o 

13 % menší než čistý zisk. 

 

Tab. 4.8: Vertikální analýza pasiv 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 
VLASTNÍ KAPITÁL 33,38% 39,61% 29,60% 
Základní kapitál 22,41% 38,87% 8,41% 
Základní kapitál 22,41% 38,87% 8,41% 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 10,98% 0,73% 21,18% 
CIZÍ ZDROJE 65,15% 57,47% 67,43% 
Rezervy 6,14% 20,07% 16,87% 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 6,14% 20,07% 16,87% 
Krátkodobé závazky 51,99% 10,58% 33,85% 
Závazky z obchodních vztahů -10,42% -9,40% 0,15% 
Závazky k zaměstnancům 3,19% 5,10% 5,47% 
Závazky ze sociálního zabezpečení a sociálního poj. 1,97% 3,06% 3,42% 
Stát-daňové závazky a dotace 56,10% 0,35% 8,69% 
Krátkodobé přijaté zálohy 1,14% 11,46% 15,72% 
Bankovní úvěry a výpomoci 7,02% 26,83% 16,70% 
Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 7,03% 
Krátkodobé bankovní úvěry 7,02% 26,83% 9,67% 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1,47% 2,93% 2,98% 
Výdaje příštích období 1,57% 3,45% 2,98% 
Výnosy příštích období -0,10% -0,52% 0,00% 

 

Nejdramatičtější vývoj probíhá u krátkodobých závazků, hlavně v položce daňové 

závazky, v roce 2005 se položka ocitala na číslech 56,1 % oproti tomu rok 2006 je v tomto 

ohledu jen stínem a dochází k poklesu na 0,35 %. S výjimkou přijatých záloh se ostatní 

položky nepodílejí ani 10 % na pasivech. 

 

4.2.2 Horizontální analýza struktury zdrojů podniku 

Meziroční srovnání podnikových pasiv můžeme vypozorovat z tab. 4.9, budou 

popisovány procentuální hodnoty pasiv ve dvou meziročních obdobích.  
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Vývoj celkových pasiv musí být stejný jako u celkových aktiv. V prvním mezidobí tedy 

dochází k pádu o 53,16 % zapříčiněný snížením všech položek, tj. vlastní kapitál, cizí zdroje i 

časové rozlišení. V druhém mezidobí došlo k vzrůstu o 18,92 %, v důsledku zvýšení položky 

cizí zdroje o cca 800 tisíc Kč. Sice přišel nárůst položky časové rozlišení o 20 %, ale 

z absolutního hlediska pouze o 20 tisíc Kč. 

Složka umožňující samofinancování podniku obsahuje dva údaje, a to základní kapitál a 

výsledek hospodaření za běžné účetní období. Pod základním kapitálem se schovává položka 

individuální účet podnikatele. V prvním mezidobí u tohoto údaje přichází snížení o cca 19 %. 

Důvod změny je trošku složitější, vše začíná rokem 2004, kdy firma přechází ze zákona na 

podvojné účetnictví. Tato firma měla zásoby, v hodnotě cca 1,8 mil. Kč, které musela zpětně 

dodanit. Jelikož se ovšem jedná o vysokou částku, stát umožnil libovolné dodanění v 9 

následujících  zdaňovacích obdobích. Z toho vyplývá, že firma si může v každém roce odvést 

část prostředků na zaplacení daně. Z tohoto důvodu dochází ke snížení o zmiňovaných 19 %, 

čili asi 310 tisíc Kč. Ve druhém mezidobí dochází k opětovnému snížení nyní o celých           

74,26 %, tj. přes 1 mil. Kč. Příčina je vyvedení kapitálu do soukromé investice. Druhá složka 

vlastního kapitálu, tj. výsledek hospodaření za běžné účetní období, bude detailněji popsána 

v kap. 4.3. 

 

Tab. 4.9: Horizontální analýza pasiv 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 2005/2006 2006/2007 
PASIVA CELKEM 7 659 609 3 587 958 4 266 789 -53,16% 18,92% 
VLASTNÍ KAPITÁL 2 556 976 1 421 021 1 262 891 -44,43% -11,13% 
Základní kapitál 1 716 232 1 394 657 359 009 -18,74% -74,26% 
Základní kapitál 1 716 232 1 394 657 359 009 -18,74% -74,26% 
VH běžného úč. období 840 744 26 364 903 882 -96,86% 3328,47% 
CIZÍ ZDROJE 4 990 179 2 061 962 2 876 895 -58,68% 39,52% 
Rezervy 470 000 720 000 720 000 53,19% 0,00% 
Rezervy podle zvl.práv.předp. 470 000 720 000 720 000 53,19% 0,00% 
Krátkodobé závazky 3 982 279 379 462 1 444 395 -90,47% 280,64% 
Závazky z obchodních vztahů -797 966 -337 089 6 267 -57,76% -101,86% 
Závazky k zaměstnancům 244 027 182 926 233 517 -25,04% 27,66% 
Závazky ze sociálního zabezp. 150 816 109 901 145 965 -27,13% 32,81% 
Stát-daňové závazky a dotace 4 296 965 12 530 370 649 -99,71% 2858,09% 
Krátkodobé přijaté zálohy 87 181 411 194 670 865 371,66% 63,15% 
Jiné závazky 1 256 0 17 132 -100,00% 0,00% 
Bankovní úvěry a výpomoci 537 900 962 500 712 500 78,94% -25,97% 
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 300 000 0,00% 0,00% 
Krátkodobé bankovní úvěry 537 900 962 500 412 500 78,94% -57,14% 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 112 454 104 975 127 003 -6,65% 20,98% 
Výdaje příštích období 120 051 123 651 127 003 3,00% 2,71% 
Výnosy příštích období -7 597 -18 676 0 145,83% -100,00% 
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Při meziročním srovnání cizích zdrojů dochází k měnlivému vývoji. Mezi lety 

2005/2006 se objevuje klesající tendence asi o 59 %, tj. 2,8 mil. Kč, oproti tomu druhé 

mezidobí přináší nárůst o cca 40 %, což v absolutním měřítku krystalizuje v hodnotu o         

800 tisíc Kč větší. 

Změny v položce časové rozlišení má jen malý význam na celkový objem. Můžeme 

vidět vývoj snížení v rozmezí let 2005/2006 o 6,65 % a zvýšení v rozmezí let 2006-2007 o 

skoro 21 %. Ovšem pokles se týká asi 8 tisíc Kč a nárůst cca 20 tisíc Kč, z toho vyplývá 

nicotný podíl na globální změny v pasivech společnosti. 

 

4.2.3 Grafické vyjádření struktury zdrojů  

Pasiva, skládající se z vlastních zdrojů, cizích zdrojů a časového rozlišení. Graficky 

však budou vyjádřeny pouze cizí zdroje, jelikož o ostatních dvou složkách pasiv již bylo 

dostatečně povězeno v předešlé kapitole 4.2.2. Pro dotvoření celistvosti budou tabulky 

s absolutními údaji doplněny o poznatky z tab. 4.8 a 4.9. 

Cizí zdroje jmenovitě rezervy, krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci,       

viz tab. 4.10, vypovídají o pohybu cizích zdrojů ve sledovaném období, pohyb cizího kapitálu 

je velmi vrtkavý. 

 

Tab. 4.10: Vývoj cizích zdrojů ve sledovaném období 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
Rezervy 470 000 720 000 720 000 
Krátkodobé závazky 3 982 279 379 462 1 444 395 
Bankovní úvěry a výpomoci 537 900 962 500 712 500 
 

Největším viníkem kolísavého stavu cizích zdrojů je položka krátkodobé závazky,      

viz graf 4.6. Zjednodušeně tento vývoj krátkodobých závazků je způsoben změnou zaúčtování 

daňových závazků. Pro popis položky, obsahující nejvíce změn ve složce cizí zdroje, je 

vyhrazen speciální prostor v této práci. 

Bankovní úvěry a výpomoci mají kolísavou tendenci ve sledovaném období. Tato 

položka v letech 2005 a 2006 obsahuje krátkodobý revolvingový účet ve výši 400 tisíc Kč, 

který slouží na pokrytí pohledávek firmy. V roce 2007 se revolvingový účet mění na 

dlouhodobý v hodnotovém vyjádření 300 tisíc Kč. Zbývající částky v jednotlivých letech 

doplňuje krátkodobý bankovní úvěr na jiné aktivity společnosti. Meziroční srovnání ukazuje, 

že v prvním období dochází ke zvýšení položky o 78,94 %, tj. 420 tisíc Kč. Příčinou je potřeba 
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dokoupení nového prostředku na přepravu pracovníků na zakázky a zlepšení přepravy 

materiálu na střechu.  

V druhém období je položka klesající v relativním vyjádření o 25,97 %, tj. asi           

270 tisíc Kč. Příčinou je snížení revolvingového úvěru o 100 tisíc Kč a menší nároky na 

modernizaci společnosti.  

  

 Graf  4.6: Rozlišení cizích zdrojů 
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Rezervy se hlavně v letech 2006 a 2007 podílely na cizích zdrojích ve zvýšené míře, tj. 

z 20,07 % resp. z 16,87 %. Vývoj rezerv je v prvním mezidobí rostoucí o 250 tisíc Kč, tj.   

53,19 % na hodnotu 720 tisíc Kč. Dle managementu firmy se velikost této položky dostala na 

svůj vrchol. Rezervy budou využity na opravu kanalizace. 

 

Krátkodobé závazky dle tab. 4.11 obsahují závazky z obchodních vztahů, závazky 

k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení, daňové závazky, přijaté zálohy a jiné 

závazky. Důležitou položkou je finanční bonus, kdy finančním bonusem rozumíme roční odběr 

zboží od jednoho dodavatele, v tomto případě se jedná o roční odběr stavebního materiálu 

v našem případě krycího materiálu na střechu se slevou 10 % od firmy Tondach. 

 

Tab. 4.11: Vývoj krátkodobých závazků 

ROZVAHA (v Kč) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
Závazky z obchodních vztahů -797 966 -337 089 6 267 
Závazky k zaměstnancům 244 027 182 926 233 517 
Závazky ze sociálního zabezpečení 150 816 109 901 145 965 
Stát-daňové závazky a dotace 4 296 965 12 530 370 649 
Krátkodobé přijaté zálohy 87 181 411 194 670 865 
Jiné závazky 1 256 0 17 132 
  

Krátkodobé závazky ve sledovaném období se podílejí na pasivech z 51,99 % v roce 

2005, v peněžním vyjádření to je 3 982 279 Kč. Z grafu 4.7 je patrné, že největší položkou u 
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této složky v tomto roce byly daňové závazky s podílem 56,1 %. Příčina, jak může mít položka 

větší podíl než celková, je nasnadě, vysvětlení je ovšem velmi snadné, protože v tomto roce 

dochází k čerpání finančních bonusů od firmy Tondach, které snižují položku závazky 

z obchodních vztahů. Vyčíslení položky závazky z obchodních vztahů v roce 2005 je z 

peněžního hlediska v minusových číslech přesněji –797 966 Kč, kdy z procentuálního hlediska 

snižovala závazky o 10,42 %. O rok později položka krátkodobé závazky klesla o cca 90 % na 

hodnotu 379 462 Kč. Hlavním důvodem bylo snížení položky daňové závazky, zapříčiněné 

změnou systému zaúčtování, o 99,71 % na hodnotu 12 530. Další příčinou je zvýšení položky 

závazky z obchodních vztahů o cca 460 tisíc Kč.  Propad položky nezastavil ani vzrůst 

přijatých záloh o 371 %, tj. o cca 320 tisíc Kč. Tato položka vzrostla kvůli zvýšení počtu 

zakázek, které se nepodařilo dokončit v daném zúčtovacím období, ale byly placeny až po 

dokončení v následujícím období.  

V roce 2007 krátkodobé závazky stoupají opět vzhůru o 280 % na hodnotu 1 444 395. 

Příčinami tohoto jevu je opětovné zvýšení položky závazky z obchodních vztahů do kladných 

hodnot na 6 267 Kč. Dále zvýšení přijatých záloh o cca 63 %, tj. 250 tisíc Kč. A oproti 

minulému roku došlo k zvýšení daňových závazků o 2 858,09 % na hodnotu 370 649, 

v důsledku možného zdražení služeb související s pracovní náplní firmy. 

 

 Graf  4.7: Rozlišení krátkodobých závazků 
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Závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení a sociálního pojištění 

mají mírně kolísavou tendenci. V roce 2006 došlo ke snížení položek o 25,04 % resp.               

o 27,13 %. Důvodem je odliv zaměstnanců z obchodní činnosti. V roce 2007 ovšem nastává 

nárůst u položky závazky k zaměstnancům, zapříčiněný zvyšováním ohodnocení a prémií 

pracovníků, v důsledku prodloužení pracovní sezóny na venkovních zakázkách.  

 

4.3 Rozbor výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je také velice důležitým výkazem, kdy bude popsán vývoj výnosů, 

nákladů a výsledku hospodaření v běžném účetním období.  

 

Podnikové výnosy, viz tab. 4.12,  se skládají hlavně ze dvou komponentů, a to tržby za 

prodej zboží a tržby za prodej vlastních výkonů a služeb. 

 

Tab. 4.12: Vyjádření výnosů podniku 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT(v Kč) 2005 2006 2007 
Tržby za prodej zboží 14 975 174 8 078 863 0 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 15 692 549 17 140 868 19 393 271 
Ostatní finanční výnosy 74 817 49 553 70 002 
 

Vývoj jednotlivých komponentů dle grafu 4.8 je odlišný v závislosti na rozdělení 

společnosti. Tržby za prodej zboží v roce 2005 se podílely na výnosech z 48,83 % hodnotově 

14 975 174. Oproti tomu tržby za prodej vlastních výkonů se v témže roce podílely z 55,33 % 

hodnotově 15 692 549. Hlavní rozdíl nastává v roce 2006, kdy tržby z obchodní složky klesly o 

46,1 % na 8 078 863 Kč zatímco tržby ze stavební složky vzrostly o 7,18 % v peněžním 

vyjádření se to pohybuje o více než 1 mil. Kč.  

 

Graf  4.8: Grafické vyjádření výnosů podniku 
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V posledním roce sledovaného období se položka tržby z prodeje zboží vynulovala, 

zato druhý druh tržeb opět stoupl o 7,75 % na konečnou hodnotu 19 393 271 Kč. Stále 

vzrůstající tržby z vlastních výkonů je velice pozitivní jev, zapříčiněný rostoucím počtem 

zakázek v závislosti na zlepšených meteorologických podmínkách. 

 

Firemní náklady, viz tab. 4.13, obsahují náklady na prodej zboží, výkonovou spotřebu, 

osobní náklady a ostatní finanční náklady.  

 

Tab. 4.13: Vyjádření nákladů podniku 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT(v Kč) 2005 2006 2007 
Náklady vynaložené na prodej zboží  12 593 673 6 787 349 0 
Výkonová spotřeba 14 263 447 14 537 857 13 484 479 
Osobní náklady 4 854 370 4 745 418 4 878 218 
Ostatní provozní náklady 16 850 11 380 22 895 
Ostatní finanční náklady -1 453 664 -695 962 -342 329 

 

Vývoj nákladů, viz graf 4.9, vynaložených na prodej zboží má stejný vývoj jako výnosy 

na tuto oblast, jediný rozdíl je počáteční velikost, která je cca o 2,4 mil. Kč menší než u výnosů. 

Pozitivní jev je možné objevit ve vývoji položky výkonová spotřeba, která souvisí se stavební 

složkou. Na rozdíl od růstu výnosů ve sledovaném období můžeme vidět u nákladů vývoj 

opačný, i když v mezidobí 2005/2006 došlo k nepatrnému růstu o 1,92 %. Rok 2007 se tato 

položka snížila o 7,25 % na 13 484 479 Kč, čili pokles činil asi 900 tisíc Kč.  

 

Graf  4.9: Grafické vyjádření nákladů podniku 
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Nejdůležitější údaj snižující celkové náklady jsou finanční náklady, v nich je zahrnuta 

hodnota finančních bonusů od firmy Tondach. V roce 2005 a 2006 se položka podílela na 
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konečném výsledku hospodaření velmi kladně, neboť položka nedovolila dostat podnik do 

ztráty.  

Dalším nákladem spojeným se zaměstnanci podniku jsou osobní náklady, skládající se 

ze mzdových nákladů, nákladů na sociální a zdravotní pojištění a sociálních nákladů. Vývoj 

položky se pohybuje ve stále výši okolo 4,8 mil. Kč.  

 

Z tab. 4.14 je patrné jak velký zisk po zdanění firma dosáhla ve sledovaném období.  

 

Tab. 4.14: Vyjádření výsledku hospodaření za účetní období 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT(v Kč) 2005 2006 2007 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 840 744 26 364 903 882 

 

Výsledek hospodaření za účetní období, viz graf 4.10, má velice nestálý vývoj. V roce 

2005 dosahovala hodnota tohoto údaje 840 744 o rok později došlo k propadu o celých       

96,86 % na hranici ztráty, číselně vyjádřeno na hodnotu 26 364. Důvody snížení jsou přijímaní 

menších dávek ve formě finančních bonusů od firmy Tondach, v důsledku oddělení obchodní 

složky, kdy tyto bonusy byly vypláceny na základě množství odebraného zboží. Druhý důvod 

je neustále stejně vysoký odvod daně z příjmu ve výši cca 300 tisíc Kč. Pozitivní jev nastává 

ovšem již další rok, kdy po stabilizaci podniku došlo k opětovnému zvýšení položky                 

o 3 328,47% na hodnotu 903 882. Důvody jsou zvyšování tržeb z vlastních výkonů, snižování 

nákladů na jejich vynaložení a nevytváření rezerv. 

 

Graf  4.10: Grafické vyjádření výsledku hospodaření za účetní období 
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Důležité je ještě poukázat na fakt, že v roce 2007 se provozní výsledek hospodaření 

dostal do kladných hodnot, což jde logicky ruku v ruce se zvýšením zisku po zdanění, 

neovlivnilo to ani snižující dávky z finančních bonusů, které v předcházejících letech dostával 

podnik do zisku nikoliv do ztráty. Podnik vytvořil největší zisk v historii. 
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4.4 Rozbor poměrových ukazatelů společnosti  

V předcházejících kapitolách jsme si prošli veškerý vývoj nejdůležitějších položek 

bilance a výkazu o výsledku hospodaření. Nyní budeme sledovat finanční stabilitu podniku, 

která je charakterizována strukturou zdrojů financování na základě analýzy firemních aktiv a 

podle zdrojů jejich krytí. 

 

4.4.1 Poměrové ukazatele zadluženosti 

Vzhledem ke známé skutečnosti, že existují desítky ukazatelů finanční stability a 

zadluženosti a do této práce by je bylo těžké vměstnat, bude vybráno pouze několik ukazatelů, 

které budou vysvětleny a popsány v dalších podkapitolách. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Z tabulky 4.15 je patrné, že celková zadluženost podniku je nad hranicí 50 %, což 

znamená, že podnik je z větší části závislý na věřitelích. 

 

Tab. 4.15: Ukazatel celkové zadluženosti 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Ukazatel celkové zadluženosti  65,15% 57,47% 67,43% 
 

Z grafu 4.11 je patrné, že vývoj ukazatele je nestálý, kdy vývoj ukazatele je v roce 2005 

na hodnotě 65,15 %. O rok později dochází k poklesu o cca 8 % až na výši 57,47 %. Důvodem 

rapidního pádu položky je prudký pokles položky krátkodobé závazky. 

 

   Graf 4.11: Ukazatel celkové zadluženosti                            
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V roce 2007 se položka zvýšila na 67,43 % v důsledku zvýšení položky krátkodobé 

závazky a poklesu vlastního kapitálu. 

Výpočet ukazatele byl prováděn dle vzorce (2.4), v roce 2005 byly hodnoty položek 

takové, pro cizí zdroje 4 990 179 Kč a pro celková aktiva 7 659 609 Kč. Konečný výsledek se 

získá podílem z těchto hodnot. Po dosazení se výsledek rovná číslu 65,15 % pro rok 2005. 

Podnik sice nedosahuje optimálního poměru vlastního a cizího kapitálu, který činí 60 % 

na 40 %, ale z dalších analýz je patrné, že výnosnost podniku dokáže pokrýt nákladové úroky, 

z toho vyplývá i při vyšší hodnotě celkové zadluženosti není podnik vysoce rizikový pro 

věřitele a dokáže dostát svým závazkům. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Dle mnohých publikací i jeden z nejdůležitějších ukazatelů znázorňující dlouhodobou 

finanční stabilitu.  

Údaje z tab. 4.16 ukazují vrtkavý vývoj ve sledovaném období. V roce 2005 se ukazatel 

pohybuje na 33,38 %. Rok 2006 přináší nárůst ukazatele o cca 6 % na 39,61 %. Důvodem 

zvýšení je opět snížení cizích zdrojů financování jmenovitě krátkodobé závazky. Pád byl tak 

rapidní, že i při snížení položky vlastní kapitál o cca 44 %, došlo k nárůstu ukazatele. 

V posledním roce sledovaného období se hodnota objevila pod hranicí 30 % přesněji 29,6 %. 

Příčinami je strmý pokles položky základní kapitál kvůli odčerpání 1 mil. Kč z této položky na 

soukromou investici  a zvýšení cizího kapitálu. 

V roce 2005 byly do vzorce (2.5) dosazeny tyto údaje, vlastní kapitál měl hodnotu 

2 556 976 a nám již známá hodnota celkových aktiv 7 659 609. Po dosazení do vzorce vychází 

výsledek 33,38 %. 

 

Tab. 4.16: Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Podíl vlastního kapitálu na aktivech  33,38% 39,61% 29,60% 
 

Pokud se podíváme na hodnoty pro stavební průmysl, viz tab. 4.17, ve sledovaném 

období, v roce 2005 se hodnota ukazatele pohybovala na 35,18 %, v roce 2006 na 31,75 % a 

v roce 2007 na 30,83 %.  

 

 Tab. 4.17: Průměrné hodnoty ČR  

Průměrné hodnoty ČR 2005 2006 2007 
Podíl vlastního kapitálu na aktivech  35,18% 31,75% 30,83 
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Z grafu 4.12 je možné vypozorovat jen nepatrné odchylky v letech 2005 a 2007 u 

probírané firmy. Firma financovala svůj provoz z vlastních zdrojů na skoro stejné úrovni jako 

byl celorepublikový průměr.  

 

Graf 4.12: Podíl vlastního kapitálu na aktivech 
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Pouze rok 2006 se lišil o 8 procentních bodů, ale to byl důsledek událostí již jednou 

řečených, a to pokles položky krátkodobé závazky, což způsobilo nepřiměřeně zvýšení 

ukazatele. 

Jelikož se jedná o malý podnik a všeobecně je známo, že financování pouze z vlastních 

zdrojů je dražší než financování z cizích zdrojů, z toho vyplývá, že kdyby se podnik snažil 

změnit strategii a pokusit se o financování z větší části z  vlastních zdrojů, mohlo by to ovlivnit 

podnik v negativním smyslu, např. zvýšením nákladů a tedy poklesem výnosnosti.  

 

Ukazatel finanční páky 

Ukazatel finanční páky nám vyjadřuje kolikrát převyšuje celkový kapitál velikost 

vlastních zdrojů. Z tabulky 4.18 je patrné, že hodnota ukazatele se pohybuje v roce 2005 na 

čísle 3. O rok později se hodnota ukazatele dostala na 2,52, kdy pokles zapříčinil úbytek 

vlastního kapitálu, především výrazné snížení čistého zisku a v aktivech dochází ke snížení 

oběžných aktiv o cca 4 mil Kč. V roce 2007 dochází k nárůstu na hodnotu 3,38. Příčinou může 

být vzrůst oběžných aktiv, především zásob a krátkodobých pohledávek. 

Na výpočet ukazatele finanční páka byl použit vzorec (2.6), jelikož se jedná o vzorec, 

který má převrácené hodnoty než ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech. Výsledek po 

dosazení hodnot z roku 2005 je 3.   
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Tento ukazatel se ovšem dotýká problému zadlužení a rizikovosti, kdy při zvýšení 

zadlužení by mohlo dojít ke zvýšení finančního rizika a mohlo by to vést až k bankrotu 

společnosti, v případě této firmy ovšem bankrot nehrozí, jelikož hodnoty zadlužení jsou 

v souladu s vývojem podniků ve stejném odvětví v ČR.  

 

Tab. 4.18: Ukazatel finanční páky  

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Ukazatel finanční páky  3 2,52 3,38 
 

Pro zvýšení vypovídací schopnosti ukazatele byl použit ziskový účinek finanční páky, 

který ukazuje zda je finanční páka účinná nebo nikoliv.      

 Dle obecného pravidla by měla finanční páka zvyšovat výnosnost vlastního kapitálu, 

pokud podnik používá cizí zdroje. 

Po dosazení do vzorce (2.7) ziskový účinek finanční páky vyšel v těchto hodnotách, viz 

tab. 4.19, pro rok 2005 vyšlo číslo 2,90 pro další rok 2,26 a v posledním roce sledovaného 

období vyšla hodnota 3,25. 

 

 Tab. 4.19: Ziskový účinek finanční páky 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Ziskový účinek finanční páky 2,90 2,26 3,25 
 

Vývoj hodnot ziskového účinku finanční páky je opět velmi kolísavý, kdy dochází 

k propadu až o 0,7, důvodem jsou problémy podniku s vytvořením zisku v roce 2006, kdy čísla 

byla v porovnání s dalšími dvěma roky velmi nelichotivá. Tento jev se projevil i na ukazateli 

výnosnosti vlastního kapitálu, kdy hodnota ukazatele ROE dle vzorce (2.16) byla 1,90 % oproti 

roku 2005 zde byl pokles o cca 30 % a naopak v roce 2007 se ukazatel ROE vyhoupl až na 

hodnotu 71,60 %, jelikož v roce 2007 byl dosažen největší zisk. 

Sledovaný podnik využívá hojně cizích zdrojů, z toho vyplývá, že hodnota se pohybuje 

vždy nad hranicí účinnosti finanční páky, tato hranice je 1, tedy finanční páka je účinná u 

tohoto podniku ve všech sledovaných letech.  

  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu nám vypovídá, jaký podíl cizích zdrojů nám 

připadá na jednotku vlastního kapitálu. 
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Ve sledovaném období se hodnoty, viz tab. 4.20, pohybují nad hranicí jedna, což má 

vypovídací schopnost o vysoké zadluženosti podniku, jelikož velikost zadlužení se pohybuje 

nad hranicí 50 %. Vývoj ukazatele je opět měnlivý, kdy v roce 2006 přichází pád na hodnotu 

1,45  z předešlých 1,95. Důvodem snížení je propad obou složek, jak vlastní kapitál tak i cizí 

zdroje. Snížení je ovšem větší u cizích zdrojů, kde položka spadla o 2,9 mil. Kč na výši 

2 061 962 Kč oproti pádu vlastní kapitálu o cca 900 tisíc Kč na 1 421 021 Kč. V roce 2007 

nastává obrat, kdy se zvyšuje zadlužení, jelikož vlastní kapitál nadále klesá oproti cizímu 

kapitálu, který utěšeně roste.  

Hodnota cizího zdroje se v roce 2005 pohybuje na čísle 4 990 179 a vlastní kapitál má 

hodnotu 2 556 976, po dosazení do vzorce (2.8) se hodnota ukazatele zastavila na čísle 1,95. 

 

Tab. 4.20: Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu  1,95 1,45 2,28 
 

Ukazatel se sice nepohybuje v optimálním rozmezí od 0,8 do 1,2, jelikož podnik není 

dostatečně velký a silný, aby mohl dlouhodobě utáhnout financování pouze z vlastních zdrojů, 

proto využívá pomoci cizího kapitálu ve zvýšené míře, z toho vyplývá vyšší zadlužení 

vlastního kapitálu. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Z tabulky 4.21 je patrné, že podnik dokáže pokrýt dlouhodobý hmotný majetek 

dlouhodobými zdroji, jelikož hodnota ukazatele je větší než 1. V roce 2005 se hodnota 

ukazatele pohybuje na výši 3,42. V dalším roce dochází ke zmenšení na úroveň 1,85. Důvodem 

je zvětšení dlouhodobého hmotného majetku o 300 tisíc Kč a naopak došlo ke snížení vlastního 

kapitálu, hlavně čistého zisku na pouhých 26 364 Kč oproti předchozí částce blížící se k       

900 tisíc Kč.  

V roce 2007 ovšem došlo určitému zvýšení, jelikož podnik prodal firemní automobil, 

což vedlo ke snížení dlouhodobého hmotného majetku a firma začíná využívat při financování 

dlouhodobými zdroji kromě vlastního kapitálu a rezerv i dlouhodobý bankovní úvěr. 

Do vzorce (2.11) se v roce 2007 zahrnuje vlastní kapitál s hodnotovým vyjádřením 

1 262 891, rezervy a dlouhodobé cizí zdroje v podnikovém případě se jednalo o bankovní úvěr 

na pořízení nových dodávek v hodnotě 300 000. Po dosazení podílu dlouhodobých zdrojů na 

stalých aktivech, s hodnotou 877 930, velikost ukazatele byla 2,60. 
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Tab. 4.21: Stupeň krytí stálých aktiv 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Stupeň krytí stálých aktiv  3,42 1,85 2,60 
 

Podle vypočítaných hodnot byl podnik nejstabilnější v roce 2005, jelikož hodnota 

ukazatele byla největší, a to na velikosti 3,42. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí stanovuje násobek krytí úroku vytvořeným ziskem. Bude 

předesláno, že hodnoty nákladových úroků, v případě této firmy úvěrové úroky, se pohybují od 

37 tisíc Kč až po 48 tisíc Kč, čili na docela nízké úrovni oproti vytvořenému zisku za sledované 

období. Výše ukazatele by se dle některých publikací měla hýbat aspoň nad hranicí 3. 

Hodnoty ukazatele úrokového krytí, viz tab. 4.22, jsou docela vysoké v porovnání 

s velikostí podniku. Ovšem je nutné podotknout, firma sice využívá úvěrové politiky, ale ne 

přehnaně oproti jiným možnostem financování.  

 

Tab. 4.22: Ukazatel úrokového krytí 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Úrokové krytí  31,95 9,67 25,79 

 

K výpočtu z roku 2005 bylo zapotřebí dle vzorce (2.9) použít EBIT nebo-li zisk před 

úroky a daněmi, EBIT se v případě firmy vypočte jako součet zisku před zdaněním s hodnotou 

1 194 676 a přičtením hodnoty nákladových úroků, hodnota byla 38 597. EBIT a nákladové 

úroky se dosadily do vzorce a výsledkem je ukazatel o velikosti 31,95. 

Z grafu 4.13 je patrné, že největší vychýlení se objevuje v roce 2006, kdy došlo ke 

snížení z 31,95 na hodnotu 9,67. Kdy hodnota úroku z úvěru byla 37 947 Kč, čili podobná 

velikosti položky v předešlém roce, avšak došlo k výraznému snížení zisku před zdaněním o 

cca 800 tisíc Kč. V dalším roce se zisk opět vyhoupl přes 1 mil. Kč, při malém zvýšení úroku 

z úvěru o cca 10 tisíc Kč se hodnota ukazatele dostala na 25,79. 
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 Graf 4.13: Úrokové krytí 
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Závěr vyplývající z hodnot ukazatele, který má velikost vyšší než doporučená hodnota 3 

je takový, že podnik nejenom dokáže pokrýt nákladové úroky, ale zisk může být použit i na 

jiné aspekty a tvorby podnikové strategie. Podnik používá přiměřeně svou úvěrovou politiku a 

využívá i jiné formy cizích zdrojů. 

 

Ukazatel úrokového zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení nám ukazuje, jakou část z výsledného efektu podniku 

odčerpají nákladové úroky. Tento ukazatel sleduje obrácenou hodnotu předcházejícího 

ukazatele. 

Vývoj úrokového zatížení, viz tab. 4.23, je opět proměnlivý. V roce 2005 ukazatel 

dosahuje výše 0,03. O rok později ovšem dochází k negativnímu jevu, a to ke zvýšení tohoto 

ukazatele o 0,07 bodů na 0,1. Důvodem je snížení zisku před zdaněním na hodnotu 329 016, při 

které úroky ve výši 37 947 Kč odčerpají 10 % z výsledného efektu. Hodnota je to sice vyšší, 

ale ne alarmující, jelikož o rok později se ukazatel přiblíží výsledku z roku 2005, díky 

opětovnému zvýšení zisku. 

Je vidět, že pokud výslednou hodnotu převedeme do procentuálních pater v roce 2005 

se ukazatel pohybuje na úrovni 3 %, ukazuje nám to, že nákladové úroky odčerpají pouze 3 % 

z výsledného hospodářského efektu. V roce 2006 sice ukazatel dosáhl 10 % z důvodu velmi 

malého zisku, ale následující rok opět klesl na výši 4 %, což do budoucna vlévá optimismus do 

žil. 

Ukazatel, jak již bylo řečeno, je převrácenou hodnotou předcházejícího ukazatele, po 

uskutečnění veškerých procedur dle vzorce (2.10) je v roce 2005 výsledkem hodnota 0,03. 
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Tab. 4.23: Ukazatel úrokového zatížení 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Úrokové zatížení  0,03 0,1 0,04 
 

Obecně platným pravidlem objevující se v různých publikací je snižování ukazatele 

úrokového zatížení, jelikož pak si podnik může dovolit zvýšit své zadlužení. Z pohledu naší 

firmy je ukazatel na nízké úrovni a postupně klesá, což může vést k závěru, že další zadlužení 

by bylo možné, ale pokud se podíváme na další ukazatele tak hodnota celkového zadlužení už 

je nyní na vysoké úrovni přes 60 %.  

Čili budoucí strategie firmy by se měla zaměřit na  pokus o stabilizaci podniku na dané 

úrovni a dále již neprohlubovat zadlužení. I když budoucí vývoj spojený s hospodářskou krizí 

je těžko předvídatelný a v tomto sledovaném období nezohledněný. 

 

Běžná zadluženost  

Analytickým ukazatelem celkové zadluženosti je běžná zadluženost, kdy od celkové 

zadluženosti jsou odečteny položky rezervy podle zvláštních předpisů a dlouhodobé bankovní 

úvěry. 

Z tabulky 4.24 je patrné, že zadluženost se nám tímto dostává pod 50 % kromě roku 

2005, kdy krátkodobé závazky měly velký vliv na velikosti zadlužení, jelikož jejich hodnota 

mnohonásobně převyšovala rezervy podniku. V dalších letech jmenovitě 2006, 2007 se rezervy 

stávají důležitým zdrojem financování, jelikož pád položky krátkodobé závazky je tak 

markantní, že rezervy se podílejí na financování z 20 %. Dlouhodobé bankovní úvěry se 

dostávají na scénu až v roce 2007, kdy v předešlých letech byly hodnoty položky nulové. 

Důvod zvýšení zadluženosti v roce 2007 je ten, že roste vliv položky krátkodobé financování. 

Podle vzorce (2.12) se ukazatel tvoří jako podíl krátkodobého cizího kapitálu, 

v firemním případě se jedná o krátkodobé závazky v roce 2005 s hodnotou 3 982 279 a 

krátkodobé bankovní úvěry ve výši 537 900 Kč. Podíl z krátkodobého cizího kapitálu na 

celkové aktiva o velikosti 7 659 609 Kč, vznikl ukazatel o velikosti 59,01 %. 

 

Tab. 4.24: Běžná zadluženost 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Běžná zadluženost  59,01% 37,40% 43,52% 
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Závěrem bude zopakován rostoucí vliv rezerv, které se ovšem podle slov managementu 

podniku dostaly na svou horní hranici, posléze i dlouhodobých bankovních úvěrů použitých 

jako zdroje financování podniku.  

 

Úvěrová zadluženost 

Úvěrová zadluženost podniku, viz tab. 4.25, má hodnoty v roce 2005 21,04 % o rok 

později 67,73 % a v roce 2007 56,42 %.  

 

Tab. 4.25: Úvěrová zadluženost 

POMĚROVÉ UKAZATELE 2005 2006 2007 
Úvěrová zadluženost 21,04% 67,73% 56,42% 

 

Z grafu 4.14 je patrné, že vývoj ukazatele je velice nestálý, v roce 2005 je hodnota 

ukazatele pouze na 21 %, jelikož v tomto roce  bankovní úvěry a výpomoci nemají pozici 

hlavního zdroje financování. Postupný a po pravdě řečeno rapidní nárůst přichází v dalších 

letech, kdy dochází k zvýšení o 46 % v roce 2006 resp. o 35 % v roce 2007. V těchto letech se 

ustálil systém daňových závazků a rozdíl mezi úvěrovou politikou a dalšími zdroji financování 

nebyl již tak markantní. A ke všemu dochází ke snižování vlastního kapitálu v těchto letech. 

  

Graf 4.14: Úvěrová zadluženost 
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Z důvodu zvýšení ukazatele v letech 2006 a 2007 můžeme usuzovat, že podnik vsadil 

prioritně při financování na úvěrovou politiku jako nejsnadnější možnost zisku prostředků pro 

uskutečnění svých cílů. 
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Pro výpočet bylo zapotřebí vzorce (2.13), kdy v roce 2006 se podílely na tvorbě 

ukazatele tyto položky. Bankovní úvěry a výpomoci o velikosti 962 500 Kč lomeno vlastní 

kapitál ve výši 1 421 021 Kč. Výsledkem je úvěrová zadluženost ve výši 67,73 %.  

 

Doba návratnosti úvěru 

Dle obecného rámce se jedná o ukazatel, který má vypovídací schopnost o počtu let 

nutných ke splacení úvěrů z provozního Cash Flow nebo-li čistých zisků a odpisů.   

Doba splatnosti podle grafu 4.15 se v roce 2005 a 2007 pohybuje pod jeden rok, což je 

pro komerční banky vynikající zpráva, že podnik dokáže splácet úvěry v krátkém horizontu, 

oproti tomu rok 2006 se vymyká tomuto trendu z důvodu již mnohokrát omílaných 

v předešlých kapitolách. Kdy hodnoty čistého zisku byly na minimu, zatímco úvěrová politika 

v tomto roce byla na své nejvyšší hranici ve sledovaném období, z důvodů potřeby 

modernizace provozu. Odpisy se pohybovaly kolem hranice 300 tisíc ve sledovaném období. 

 

 Graf 4.15: Doba návratnosti úvěru 
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Tvorba ukazatele dle vzorce (2.14) je velice jednoduchá, kdy hodnoty bankovních 

úvěrů a výpomocí z roku 2006 již máme z předešlého ukazatele a tyto úvěry se vypočtou jako 

podíl na provozním Cash Flow, který je vytvořen součtem EAT nebo-li čistého zisku o velikosti 

26 364 Kč a odpisů 257 187 Kč, výsledkem je splatnost úvěru za 3,4 let. 

Trend na úvěrovou politiku je nastaven dobře, kdy podnik dokáže splácet úvěry 

v rekordním čase, čili budoucí půjčky od komerční banky nebudou problémem pokud se firma 

nedostane do opětovných problémů jako v roce 2006, kdy čistý zisk se dostal až na hranici 

ztráty. 
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4.5 Zhodnocení finanční analýzy podniku 

V této části budou uvedeny nejzajímavější poznatky z finanční analýzy, pomocí metod 

použitých pro tvorbu finanční analýzy, tj. vertikální analýza, horizontální analýza a poměrová 

analýza. 

Sledované období, ve kterém se odehrává zkoumání podniku skrz finanční analýzu, trvá 

tři roky, přesněji od roku 2005 do roku 2007. Sledovaná perioda je z pohledu toku událostí 

velice poutavá jelikož v srpnu roku 2006 přichází rozdělení společnosti, kdy od sledovaného 

podniku se odděluje obchodní složka. 

Majetková struktura podniku se ve sledovaném období vyvíjí velice kolísavě. V prvním 

mezidobí, tedy 2005/2006, dochází k poklesu o 53,16 %. Aktiva klesají z důvodu poklesu 

oběžných aktiv, jmenovitě zásob, krátkodobých pohledávek i krátkodobého finančního majetku. 

Největším producentem změn je položka daňové pohledávky, kvůli změně zaúčtování u 

daňových pohledávek. Pokles nastal i tehdy, když se zvýšila stálá aktiva, příčinou bylo 

přikoupení dodávky Transit a dalších strojů pro modernizace práce. 

V druhém mezidobí, tedy 2006/2007, přichází nárůst o 18,92 %. V tomto období rostou 

položky oběžná aktiva a časové rozlišení. U oběžných aktiv se zvětšují zásoby, z důvodů 

většího množství zakázek a z toho vyplývající větší potřeba polotovarů na tvorbu pracovní 

náplně. Dále se zvětšují krátkodobé pohledávky z již zmíněných důvodů, tj. zvýšení počtu 

zakázek a s tím spojené zvyšování pohledávek z obchodních činností, když přihlédneme ke 

snižovaní krátkodobého finančního majetku, propuká zde nebezpečí snižování likvidity 

společnosti. 

Pasiva společnosti se vyvíjejí taktéž velmi vrtkavě, kdy v prvním meziročním srovnání 

dochází k poklesu jak vlastního kapitálu, tak cizích zdrojů i časového rozlišení. Největší pokles 

nastal u vlastního kapitálu v položce výsledek hospodaření za běžné účetní období, kvůli 

snížení finančních bonusů a konstantní výši odvodu daní z příjmů a na straně cizích zdrojů u 

krátkodobých závazků, kvůli změně zaúčtování daňových závazků.  

V druhém mezidobí se podnik stabilizoval a nastal růst. Hlavně v cizích zdrojích, kdy 

vzrostla položka krátkodobé závazky. 

Tržby z vlastních výkonů mají tendenci stoupající. Tento stav je zapříčiněn rozvíjením 

zlepšené strategie pro stavební složku po oddělení obchodní činnosti, z toho vyplývá zvýšení 

počtu zakázek. Další důvod je málo konkurenční prostředí v regionu a vhodné meteorologické 

podmínky ve sledovaném období, z toho vyplývají vyšší tržby.  



 47 

Z poměrové analýzy vykrystalizovaly údaje o ukazatelích zadluženosti a finanční 

stability. Vývoj ukazatelů je docela pozitivní až na výkyvy spojené s událostmi ve společnosti 

v roce 2006. V ostatních letech jsou hodnoty ukazatelů na přijatelné úrovni. 

Zadluženost společnosti se ubírá dobrým směrem, kdy firma využívá k financování 

především cizích zdrojů. Kdy obecně platí, že cizí zdroje jsou levnější než vlastní zdroje. 

Finanční páka zvyšující výnosnost vlastního kapitálu je nastavena pozitivně, jelikož hodnoty se 

pohybují nad hranicí účinnosti finanční páky. 

Úrokové krytí je v roce 2007 na vysoké úrovni, což představuje pozitiva do budoucna, 

pokud se firmě bude i nadále dařit tento ukazatel zvyšovat. Společnost se také snaží snižovat 

úrokové zatížení, tj. určitě dobrý vývoj. 

Podnik využívá úvěrovou politiku v únosných mezích, kdy ve sledovaném období má 

rostoucí tendenci.  

Společnost dokáže splácet úvěry v docela krátkém časovém horizontu, což bude 

usnadňovat budoucí půjčky od bank ve formě úvěrů. Pokud se jí podaří udržet nastoupený 

trend. 

Vývoj některých ukazatelů neblaze ovlivnil sled událostí, které proběhly po srpnu roku 

2006, tedy po rozdělení podniku. Ukazatel, jehož vývoj prudce klesl ve zmiňovaném roce 2006, 

je úrokové krytí. Důvodem snížení ukazatele je přijímání menších dávek ve formě finančních 

bonusů od firmy Tondach, což vedlo ke snížení zisku před zdaněním. Podobný případ nastává 

u ukazatele úrokového zatížení, kdy v tomto případě ukazatel nepřiměřeně vzrostl o 7 %, což 

není pozitivní jev, z důvodu opětovného snížení zisku před zdaněním v roce 2006. Poslední 

ukazatel přímo související s rozdělením podniku je doba návratnosti úvěru. V tomto roce došlo 

ke snížení čistého zisku až na hodnotu 26 364 Kč, kdy to vedlo ke zvýšení doby splatnosti 

úvěru o celé tři roky. Důvodem tak rapidního snížení údaje je zvýšení položky finanční bonusy, 

které v předchozích letech snižovaly náklady, avšak v roce 2006 došlo k pádu na polovinu. A 

při stejně velkém zatížení odvodem daní jako v ostatních letech přichází tak markantní 

navýšení ukazatele doby návratnosti úvěru. 

 Ukazatele, které byly podrobeny celorepublikovému srovnání s odvětvím, dosahovaly 

přibližně stejné výše, až na rok 2006, kde se objevovala větší odchylka. 
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5     Závěr 

 

Finanční analýza je vhodným prostředkem k plnění primární podstaty podnikatelského 

postupu, tj. dosažení finanční stability, výsledku hospodaření a zvýšení tržní hodnoty firmy. 

Cílem bakalářské práce bylo provést stručný teoretický náčrt  finanční analýzy s  

následnou aplikací tématu na vybraný podnik, s názvem Skácel Jaroslav obchodní a stavební 

společnost.  

K dosažení výsledků byly použity metody vertikální a horizontální analýzy pro svou 

vypovídací schopnost o vybraných položkách z rozvahy a výsledku hospodaření. Hlavní 

metodou byla ovšem poměrová analýza, která využívá vybrané ukazatele z různých 

ekonomických oblastí. Práce byla zaměřena hlavně na ukazatele finanční stability a 

zadluženosti, které hodnotí finanční strukturu podniku a sledují vlastní a cizí zdroje 

financování. 

Bakalářská práce byla rozdělena na metodologickou a praktickou část. Metodologické 

části byla věnována jedna kapitola pro teoretický nástin finanční analýzy. Hlavní snahou bylo 

podat srozumitelný podklad pro využití teorie v praktické části. Kapitola byla rozčleněna do 4 

podkapitol. První podkapitola poskytuje zprávu o informačních zdrojích finanční analýzy.  

Druhá podkapitola měla za cíl seznámit vás s uživateli používající finanční analýzu. Třetí 

podkapitola měla velkou účelnost pro praktickou část, týkala se totiž metod finanční analýzy. 

Poslední podkapitola se vztahovala na poměrové ukazatele, kdy bylo provedeno jejich 

rozdělení do skupin podle oblastí, které definují. 

Praktická část byla rozdělena do dvou kapitol. První kapitola  představila podnik, který 

byl podroben finanční analýze. Oddíl týkající se společnosti Skácel Jaroslav stavební a 

obchodní firma byl rozvrhnut na několik podkapitol. V jednotlivých podkapitolách byl 

představen podnik od základních údajů o společnosti, přes historii podniku až po konkurenci 

v regionu. 

Druhá kapitola praktické části poskytovala sdělení o převedení teoretických znalostí 

z metodologické části do praxe na konkrétním podniku. 

Vývoj popisovaného podniku je ve sledovaném období velice nestálý, kdy dochází 

k několika událostem, které významně ovlivňují rozložení majetku, strukturu zdrojů a velikost 

zisku. Těmito událostmi jsou rozdělení podniku v srpnu roku 2006, změna systému zaúčtovaní 

u daňových pohledávek a závazků v témže roce a skoro stejně velký odvod daní z příjmu ve 

sledovaném období. 
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Z analýzy účetních výkazů, pomocí vertikální a horizontální analýzy, vyplývá největší 

podíl na majetku pro oběžná aktiva, především krátkodobé pohledávky. Podnik financuje svou 

činnost hlavně z cizích zdrojů. Výsledek hospodaření poukazuje na přívětivý vývoj konečného 

efektu, kdy dochází k velkému výkyvu v roce 2006 jinak čistý zisk dosahuje hranice 1 mil. Kč. 

Pomocí poměrové analýzy byla prozkoumána hlavní část bakalářské práce zaměřena na 

rozbor poměrových ukazatelů finanční stability a zadluženosti. Z velkého množství ukazatelů 

jich bylo vybráno 10, které svou tématickou náplní účelně spadaly do této práce. 

Vývoj ukazatelů finanční stability a zadluženosti je nastaven v potěšujícím trendu. 

Podnik je financován především z cizích zdrojů. Tento stav je pozitivní, protože firma díky 

tomu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.  

Úroky odčerpávají jen nepatrnou část z výsledného efektu, z toho vyplývá, že úvěrová 

politika je nastavena dobře. Možnost dalšího čerpání této formy financování je umění splácet 

úvěry v krátkém časovém horizontu, tento aspekt firma splňuje. 

Podnik by se v oblasti zadlužení měl držet nastoupeného trendu, jelikož je pozitivní. 

Pokud se ovšem budou neustále zvyšovat pohledávky z obchodních vztahů a odběratelé 

nebudou platit včas, je zde nebezpečí, že firma bude muset splácet své závazky z vlastních 

zdrojů. 

Vývoj podniku v budoucnosti je těžko předvídatelný, ale podle slov managementu 

podniku by mělo dojít k přeměně právní formy společnosti. Nový podnik by měl mít právní 

formu s.r.o. a největším podílníkem by se měl stát opět majitel společnosti Skácel Jaroslav 

stavební a obchodní firma pan Jaroslav Skácel. Další podíly by si měly rozdělit ti, kteří se 

nejvíce zasloužili o prosperitu a rozpuk podniku.  
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KRÁTK krátkodobý 

S.R.O. společnost s ručením omezeným 

CCA asi 

RESP respektive 

NAPŘ například 
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